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Se a “teoria da decadência”, formulada desde os princípios do século XIX pela
primeira geração liberal, alimentou a ideia optimista de “regeneração”, acabou
também por fomentar, no final do século, a persistência de uma “consciência” ou
de um “sentimento de crise”, como algo que se prolonga, numa lógica pessimista de
auto-flagelação nacional. Quantas vezes se associa à noção de crise o sentimento da
inevitabilidade da crise! E se a noção de crise teve, até ao século XIX, o significado
de algo ocasional, conjuntural, de variação provocada pela própria variabilidade dos
factores, em Oitocentos acabou por lhe ser dada uma acepção estrutural.
“Crise” traduz-se numa conjuntura mais ou menos ampla de transição entre
épocas históricas diferenciadas. Assim sendo, «pode erigir-se em baliza de periodização
histórica». E a multiplicação de crises pode dar lugar à construção de um habitus
nacional. Há situações de perturbação de uma ordem que tiveram frequentemente
origem externa, dir-se-á mesmo de carácter internacional, que determinaram situações
próprias na realidade nacional.
Os anos 90 do século XIX foram, para vários historiadores e ideólogos, um momento
de viragem em que se registavam já marcas e sinais bem visíveis de desestruturação
de um regime de constitucionalismo monárquico. Nessas décadas finisseculares do
século XIX ocorrem mudanças em Portugal e registam-se opções a vários níveis que
deixariam marcas profundas na consciência nacional. Com o republicanismo renova-se
o sentimento de esperança de ultrapassagem da crise, numa ideia de revolução, mas
também, em certos casos, de nacionalismo renovador. Mas a “crise nacional” vivida nos
anos 20 do século passado provocaria a reflexão sobre o destino histórico português,
vindo ao de cimo, outra vez, a “consciência de crise”. Período que também no quadro
institucional suscitou a inquietação mental estimulada pelas crises vividas intensamente
em toda a Europa e no mundo.
E algo de idêntico se passou em 1974, depois de quarenta anos de regime autoritário,
que foi acompanhando as diversas crises mundiais e que foram frequentemente utilizadas
para justificar a necessidade de um “Estado forte”. No “25 de Abril” sobreveio a ideia
optimista da democracia. Mas, reflectindo igualmente as crises que surgiram no fim
do século XX e inícios deste século XXI, mergulhou-se de novo numa consciência de
crise profunda. Foi ela afinal que inspirou o tema desta revista.
Em que medida a crise atinge os fundamentos do sistema, pondo em causa a própria
natureza da organização social e política? Poder-se-á indagar, pois, em que medida
a “crise” assume a dimensão de “consciência da crise”. O mesmo é questionar sobre
as fracturas no plano político, social, económico, ideológico-cultural e como, nesse
percurso que conduz à crise, se procuram e se detectam processos estruturantes que
tendem para a sua superação.
Neste volume, ensaiam os autores problematizar o conceito de crise, perseguir os
caminhos das crises para compreender a sua complexidade em momentos diversos da
vida nacional e internacional da Época Contemporânea. Os artigos compulsados neste
volume reflectem, em diferentes análises e em quadros conjunturais diversos, sobre várias
questões: Crise(s) – noções e conceitos; Crise e Crítica; Crise, Decadência e Regeneração;
Crise ou renovação do republicanismo?. Permitem-nos, assim, ter uma visão plurifacetada,
pois constituem momentos de reinterpretação e de reactualização e remetem-nos para
uma persistente e contínua preocupação de problematizar sobre as Crises do Século.
11

Um obrigada muito sentido, pela inestimável colaboração, à Dr.ª Isabel Maria
Luciano e à Dr.ª Marlene Taveira, cujo empenho e profissionalismo são de referência
sempre obrigatória nas páginas desta revista. Um agradecimento é devido também à
D. Ângela Lopes, pelo seu sempre atento desempenho administrativo em prol desta
publicação.
Aos Autores devemos muito ou quase tudo, dado que eles são a razão da existência
de mais este volume da nossa revista Estudos do Século XX.
Maria Manuela Tavares Ribeiro

Crise(s) – noções e conceitos

13

(Página deixada propositadamente em branco)

A Crise, a Segurança, a Mudança

Adriano Moreira
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Adriano Moreira, Professor Emérito da Universidade Técnica de Lisboa, Presidente
do Conselho Geral da Universidade Técnica de Lisboa, Presidente da Academia das
Ciências de Lisboa e da Academia Internacional da Cultura Portuguesa.

1. A palavra crise traduz um conceito nominativo que se abre a uma pluralidade de
conteúdos identificados por critérios diferenciados, e correspondentes a perspectivas
impossíveis de aproximar. A tentativa de lhe conferir significado científico enfrenta
dificuldades que uma riqueza semântica vai seriando, designadamente tensão, desastre,
catástrofe, ameaça, violência, mas também um ponto de transição de circunstâncias
negativas para um estádio de recuperação e até progresso.
Do ponto de vista social, e sobretudo de política interna ou internacional, o conceito
mais abstracto é o que identifica a crise como o ponto crucial de um processo que
marca a eventual passagem da paz para a guerra ou da guerra para a paz, do diálogo
para o combate, da vida para a morte.
Foi examinando as duas guerras mundiais, a guerra fria, a crise cubana de 1962
entre os EUA e a URSS, que Robert North, Richard Brody, Ole Holsti, Dina Zivines,
adoptaram esse conceito do ponto crucial, sem julgar da qualidade positiva ou negativa
da mudança em curso.1 Naturalmente, a teoria da tomada de decisões encontra aqui
um ponto de referência, no que toca às decisões institucionais, à opção de estratégias
tendo em conta o valor e espécie das consequências, embora na área da ciência política
os estudos sejam mais orientados para o comportamento dos decisores individuais
responsáveis, com difícil conclusão em hipóteses e generalizações.2
Entre as definições analíticas destaca-se, classicamente, a de Herman Kan,
que enumerou quarenta e quatro patamares das crises político-militares, desde a
simples provocação ao holocausto. 3 Entretanto, falando em nome da experiência, e
quando da crise dos mísseis de Novembro de 1962 (Cuba), o Secretário da Defesa
McNamara disse não existir para resposta qualquer coisa chamada estratégia,
apenas existe gestão de crises, com a intervenção da política externa em busca da
sobrevivência ao risco. 4
Esta noção de risco parece ser essencial para dar algum conteúdo transversal ao
aleatório conceito de crise. Quando Marx usou a expressão crise do capitalismo teve
em vista o risco crescente, em seu parecer de resultado final inevitável, que seria o de
a luta de classes terminar pela falência daquele sistema. Em contraponto, adiantou-se
a afirmada crise do socialismo, diagnóstico sustentado pelos defensores do capitalismo
ou de um modelo de economia mista, apoiando-se no facto de o capitalismo não ter
soçobrado, e ainda na falta de crescimento sustentado dos países que tinham adoptado
o modelo soviético.
2. A crise inclui portanto, e sempre, um risco ou ameaça, em relação a uma situação
conceptualizada de acordo com a informação, saber, e valores adoptados pelo observador,
o qual, em função desta última componente, pode valorar positiva ou negativamente
NORTH, Robert C. [et al.] – Content Analysis: A Handbook With Applications for the study of
International Crises. Evanston, III: North Western Univ. Press, 1963.
2
MUNGER, Frank J. – «Community Power and Metropolitan Decision Making». In Decisions in
Syracuse. [s. l.]: Indian Univ. Press, 1961, p. 305-334.
3
KHAN, Herman – On Escalation. New York: Praeger, 1965.
4
BEST, Antony [et al.] – International History of the Twentieth Century and Beyond. London; New York:
Routledge, 2004, p. 539 conclui que «the twentieth century was, in short, an amalgam of human experience,
a hybrid of disaster and triumph».
1
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as alterações em processo, uma atitude de empenhamento que neste ponto suspende
a neutralidade científica.
Uma primeira observação, muito destacada por analistas da democratização progressiva da vida política, é que o risco, que conduz à crise, pode invadir a estrutura em
processo de dormência sem que os mecanismos de defesa e conservação sejam alertados.
Colocando-se nesta posição que abstrai da violência em que se traduz a subida aos
extremos provocada pelo avanço do risco para além da fronteira de contenção, Robert
Legos avalia o que chama «a perda de todas as pertenças tidas como constitutivas de
uma identidade essencial ou substancial», a qual «pode ser sentida como uma ameaça».5
O frequente conflito progressivo das gerações, derivado da inovação lenta dos costumes,
aparece como um sinal desta mudança que, aprofundando-se, leva à crise dos sistemas. 6
O lúcido Montaigne advertia contra as mudanças dos costumes, pelo risco da
quebra do princípio da autoridade, de facto para a crise. Estava-se numa época (1572?)
em que ao mesmo tempo se redescobria a antiguidade, e as descobertas dos novos
mundos traziam à curiosidade, ao conhecimento, e eventualmente à prática, exemplos
de usos desconhecidos que desafiavam a imaginação e a comparação. É nesse exercício
que Montaigne anota que os costumes dominam a liberdade de julgamento dos seus
méritos, e aponta para a relatividade da moral em função dos povos e das latitudes.
São dele, entre mais surpreendentes comparações, estas palavras: «aqui se vive de
carne humana; lá é dever de piedade matar o pai em uma certa idade; alhures os pais
determinam, das crianças ainda no ventre das mães, quais eles querem que sejam
conservadas e criadas e quais querem que sejam abandonadas e mortas; alhures os
maridos velhos emprestam as mulheres aos jovens para que se sirvam delas; e alhures
são de todos sem pecado».
Daqui lhe ocorre aconselhar a observação da sabedoria que é respeitar os próprios
usos, numa linha política de conservadorismo político e ético, porque «é por intermédio
do costume que cada qual está contando com o lugar em que a natureza o plantou, e
os selvagens da Escócia não têm o que fazer de Touraine, nem da Tessália os citar».7
Observações das quais resulta a importância do chamado ponto crucial do processo
de mudança, ainda que em regime de dormência, sem sinal de alarme para o valor da
segurança.
3. A segurança, no conceito inglês de difícil tradução, é the guarantee of safety, quer da
paz entre os povos, quer do regular funcionamento da sociedade civil em clima de confiança,
LEGROS, Robert – O Advento da Democracia. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 396.
ARENDT, Hannah – Les origines du totalitarisme. Paris: Le Seuil, 1972, medita sobre a igualdade das
condições que tornam difícil advertir as diferenças reais entre os indivíduos.
7
MONTAIGNE, Michel de – Os Ensaios, Livro I, Capítulo XXIII, «do costume e de não mudar facilmente
uma lei aceite». S. Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 162 e ss. Na data da independência americana. Thomas
Paine, perante «A crise extraordinária» (1780) demonstraria as contradições entre a sociedade e governo:
«a
sociedade, em qualquer estado, é uma bênção, enquanto o governo, mesmo em seu melhor estado,
não passa de um mal necessário; no seu pior estado, um mal intolerável, pois, quando sofremos ou somos
expostos por um governo às mesmas desgraças que poderíamos esperar num país sem governo, nossa
calamidade é intensificada pela conclusão de termos sido nós quem fornecemos os meios pelos quais
sofremos». In O Senso Comum e a Crise. Universidade de Brasília, 1982, p. 11.
5

6
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quer da relação desta com o poder político em regime de consentimento.8 Quando se olha
o problema do ponto de vista da sociedade civil, a questão da segurança é a do ritmo da
vida habitual, com o valor da confiança a presidir às relações, e sendo a intervenção do
Estado apenas pontual para reprimir as excepcionais violações da regularidade.
Do ponto de vista do poder político, a vida habitual assenta no consentimento
esclarecido da obediência, sem a resignação que aflora em Montaigne inspirado por
S. Paulo. Do ponto de vista das relações das potências, a vida habitual tem expressão
na observância do direito internacional consentido e de facto vigente.
O adiantado conceito da sociedade civil apenas se tornou evidente com base na
doutrina do contrato social. Muitos dos autores partiram do suposto estado de natureza,
para a sociedade organizada pelo consentimento dos indivíduos.9 Se relacionarmos a
habitualidade dos vários subsistemas que organizam a vida social contra a insegurança, talvez
possa adaptar-se esta referência como o elemento transversal comum de todas as crises.
A referência à habitualidade, mais do que à regularidade desse funcionamento, é
porque se afigura necessário que um sentimento valorativo acompanhe a percepção
da mudança, sentimento que tanto pode ser inscrito numa perspectiva de progresso
sustentado como numa perspectiva de receio, sendo que o sentimento negativo é o
que mais frequentemente adjectiva a mudança.
A utilização mais frequente do conceito de crise diz respeito à crise do capitalismo,
ou crise da produção capitalista, usado por Marx para quem o fundamental conflito, ou,
noutras semânticas, a contradição, ou luta de classes, seria uma inevitável consequência
quer pela experiência do modelo para além dos seus limites de sustentação, quer pelo
conflito social que se desenvolveria inevitavelmente até à revolução, um tema cujo
sentido, e explicação como fenómeno, divide os cientistas políticos.
Importa todavia começar por avaliar as circunstâncias em que o ponto crucial, que
ficou referido, desenvolve ou é envolvido pelos factos que desafiam a vida habitual e
a sua percepção. Se o Estado renascentista foi visto como o detentor da força legítima
e o garante da regularidade de funcionamento dos sistemas, as aceleradas alterações da
circunstância mundial desfiguraram a relação e os intervenientes. Acrescendo o facto
de a conceptualização formal dos desafios e ameaças à vida habitual, apenas oferece
conceitos abertos cujo conteúdo varia de acordo com as latitudes e respectivos modelos
culturais. Por um lado, enumeram-se ameaças económicas, de ambiente, de reserva
estratégica alimentar, de saúde, de discriminações éticas e culturais e políticas, e por
outro agressões quer de regimes políticos internos, quer agressões externas.10
8
LOURENÇO, Nelson – «Segurança, Sentimento de Insegurança e Estado de Direito». In Liberdade
e Segurança. Lisboa: Ministério da Administração Interna, 2009, faz uma exposição actualizada sobre
«O espectro social da relação de direito, liberdades e garantias e poderes do Estado».
9
MOREIRA, Adriano; BARATA-MOURA, José; NOBRE, Fernando; FONTES, José; NEVES, Joaquim
Carreira das; BALSEMÃO, Francisco Pinto; CRESPO, Mário; SARMENTO, Cristina Montalvão – Estudos
sobre A Globalização da Sociedade Civil (Ensaios de 2004-2005). Lisboa: Academia Internacional da Cultura
Portuguesa, 2008.
10
ROCHÉ, Sebastian – La société incivile. Paris: Seuil, 1996. Sécurité Humaine maintenant, Rapport
de la Commission sur la Sécurité Humaine.Paris: Sciences Po. 2002. LOURENÇO, Nelson [et al.] – Estudo
para a Reforma do Modelo de Organização do Sistema de Segurança Interna. Lisboa: Instituto Português de
Relações Internacionais; UNL, 2006.
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Alain Peyrefitte, o estudioso da sociedade de confiança, também se debruçou
sobre a quebra desse cimento da sociedade civil e da sociedade política, com o famoso
Relatório de 1977.11 A criminalidade transnacional, o terrorismo global, a evolução
de vários Estados para exíguos, outros para Estados falhados, outros alienando as
responsabilidades no out-sorcing de empresas que privatizam não apenas a segurança
interna mas também a guerra, tudo multiplica a sementeira de inseguranças assumidas
pela população das mais variadas culturas, crenças, e etnias.12
4. Do ponto de vista da relação das comunidades com a sua circunstância, são
vários os factores externos que instalam a crise da vida habitual, a qual se desenvolve
eventualmente até à extinção do grupo. Estes eventos não cabem no conceito de
revolução, por variada que seja a formulação do conceito adoptada pelos analistas,
mas pode induzir um processo revolucionário. Os Estados em movimento, como
foi frequente na história europeia, expandem-se destruindo organizações políticas,
promovendo a disfunção dos sistemas da sociedade civil, eliminando eventualmente
a população, factos de que a colonização produziu exemplos, desde os romanos.
O projecto Napoleónico teve na Europa esses efeitos, e embora não tenha
conseguido construir o modelo imperial europeu, facto que lamentaria nas memórias
do exílio, a passagem dos seus exércitos desencadeou movimentos revolucionários
que designadamente mudaram a estrutura imperial portuguesa, o modelo político
metropolitano, e a estrutura da sociedade civil.
O movimento imperialista da Alemanha de Hitler, e o sovietismo da Rússia, estão
nas causas não apenas da liquidação da ordem europeia, incluindo o aniquilamento
de muitas comunidades, como provocaram o efeito colateral da desmobilização do
Império Euromundista.
Estes exemplos inclinam no sentido de considerar que a relação entre a crise e a
revolução, um tema geralmente circunscrito à vida interna dos Estados, tem de ser
alargada à medida que a globalização das interdependências provoca subitamente a
crise da ordem mundial, mudanças estruturais dos Estados envolvidos, eventualmente
a anarquia global, e a urgência de um processo inovador de recuperação, se possível.
Nesta entrada do novo milénio, o desastre do sistema financeiro mundial está a ter
um efeito demonstrativo.13
Ao mesmo tempo desenvolvem-se efeitos de crise não queridos, isto é, não
programados, mas identificados, na relação da vida, não apenas da Humanidade,
com o ambiente da casa comum que é a Terra. A recente Conferência de Copenhaga
(2010) demonstrou ao mesmo tempo a gravidade das ameaças em crescendo, a crise de
governabilidade, e a ausência de vontades políticas articuladas para moderar os interesses
dos mais poderosos pela consciência de que o agravamento da crise não os exclui dos
PEYREFITTE, Alain – La Société de Confiance. Réponse à la Violence, Rapport du Comité d’Etudes sur la
violence, la criminalité et la délinquance. Paris: Presses Pocket, 1977. As consequências do multiculturalismo
anárquico, com demonstrações especialmente violentas em Paris e Atenas, orientam vários estudos, por
exemplo PRÉTECEILLES, Edmond – «La ségrégation ethno-raciale dans la métropole parisienne». Revue
Française de Sociologie. Paris (Julho-Setembro 2009).
12
MOREIRA, Adriano – A Circunstância do Estado Exíguo. Lisboa: Segurança e Defesa, 2009. MOREIRA,
Adriano – «A Privatização da Guerra». Revista História das Ideias. Coimbra (2009).
13
MOREIRA, Adriano – Teoria das Relações Internacionais. 6.ª Edição. Coimbra: Almedina, 2008.
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efeitos, embora agrave as suas responsabilidades éticas, mesmo na circunstância de
relativismo em que a crise se agrava.
Finalmente a guerra iminente ou efectiva, que em qualquer das suas modalidades,
tentativamente caracterizadas pelos estrategas, tem agora sempre um potencial efeito
transnacional, até terrorista, e foi ela que provocou uma crise mundial que antecedeu
e sobreviveu à queda do Muro de Berlim em 1989: a proliferação das armas de
destruição maciça, a sofisticação técnica que apoia conceitos como o da guerra
cirúrgica, a privatização da guerra, o comércio desenfreado das armas ligeiras, tendem
para que um complexo militar industrial, no exercício de uma teologia de mercado sem
qualquer limitação jurídica respeitada ou ética assumida, instale uma crise mundial
de segurança que anima o renascimento da pirataria marítima, as sociedades de guerra
como a Palestina e Caxemira, a desordem interna de numerosos Estados africanos,
crimes de genocídio numerosos, e crimes contra a Humanidade frequentes, sem que
a crise da ordem deixe antever um movimento reformulador e eficaz de prevenção,
intervenção, e manutenção da paz.14
5. Os modelos de referência destas crises estão em textos fundadores da ONU,
na Carta, na Declaração Universal de Direitos do Homem, no estatuto do Tribunal
Internacional da Haia, e agora do Tribunal Penal Internacional, e ainda no cortejo de
tratados, declarações, e decisões que dão corpo à narrativa da ordem mundial desde
o fim da guerra de 1939-1945 à queda do Muro de Berlim em 1989.
Os esforços teóricos que respeitam às crises, e aos seus efeitos mal caracterizados
semanticamente por desastres, catástrofes, revoluções, lidam preferentemente com
modelos estaduais e comunitários da ordem que teve o Estado soberano como referência
principal, e a noção de soberania absoluta a conter a relação com a circunstância do
globalismo em crescendo.
Tem por isso interesse revisitar as formulações que se tornaram clássicas e que em geral
identificam a revolução como o efeito mais agressivo da vida habitual atingida pela crise.15
Assim como o conceito de crise é aberto e por vezes de sentido equívoco, o mesmo
se passa com o conceito de Revolução, desde que foi usado para referir a Glorious
Revolution de 1688 na Inglaterra. Muitas vezes a violência é considerada, mas também
se distingue da sublevação contra uma ordem estabelecida, visando apenas o poder em
exercício, seguindo-se, ou não, a revolução da mudança.

SOLOMON, Norman – War Made Easy. New Jersey: Wiley, 2005, onde analisa o poder, como que
solitário, de líderes democráticos, para desencadear guerras internacionais, que atacam as estruturas de vida
habitual dos atacados. ZAKARIA, Fareed – O mundo pós-americano. Lisboa: Gradiva, 2008, fez um exercício
de prospectiva sobre o que poderia chamar o mundo revolucionado pelo unilateralismo americano. JUDT,
Tony – Pós-Guerra, História da Europa desde 1945. Lisboa: Editora 70, 2005, dá luz, na minuciosa narrativa,
às mudanças em regime de dormência, que vão desencadeando a crise dos valores, dos conceitos políticos,
dos modelos da sociedade civil europeia, apoiando uma revolução pacífica da estrutura da governança.
15
Para seriar as características e dimensões da revolução, são clássicos, entre outros, os textos de ARENDT,
Hannah – On Revolution. Nova York: [s.n.], 1963. BRINTON, Crane – The Anatomy of Revolution. Nova
York, 1960. HUNTINGTON, Samuel P. – Political Order in Changing Societies. New Haven: [s.n.], 1968.
DEBRAY, Régis – Revolution in the Revolution. Harmondsworth: Midlesex X, 1967. Uma síntese académica,
em COHAN, A. S. – Theories of Revolution: an introduction. Londres: Thomas Nelson, 1975.
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De facto, a evolução tendeu para considerar que a revolução implica uma mudança
simultânea de regência política e do tecido social, exigindo com frequência a violência
– isto é, a transformação revolucionária.
A Revolução Americana é apontada por alguns como exemplo sábio da aplicação
da ciência política, o que levou Hannah Arendt a considerá-la como exemplar, porque
não se apoiou na violência para realizar as suas finalidades, desenvolvendo-se ao nível
da política. 16 Todavia foi o pensamento de Marx, o qual seria objecto de variadas
interpretações revolucionárias, que se transformou em matriz dominante do tema.
A sua primeira premissa foi a de que a revolução se verifica quando as forças produtivas
se desenvolvem ao ponto em que derrubam todas as instituições de domínio, e a segunda
versão foi a da revolução resultado da luta de classes até que os dominados substituam
a classe dominante, supostamente inspirado pela visão de Hegel da relação entre senhor
e escravo: assim aconteceu que a burguesia derrubou a aristocracia, e a certeza de que
o proletariado derrubaria a burguesia. Nos factos, a evolução revolucionária não foi
conduzida por um irresistível movimento dialéctico do espírito (Hegel), nem por uma
dialéctica materialista (Engels), que envolve a acção humana enquanto transformadora
da natureza: foi a tomada do poder pela força, em todos os países que se reclamaram do
marxismo, que, usando o totalitarismo, desencadeou a reestruturação da sociedade civil
e política, um método adoptado, com diferentes posições, pelo fascismo, pelo nazismo,
pelo sovietismo, pelo maoismo. Quando Marx falou de ditadura do proletariado, o
que dizia era que se tratava de ditadura de um partido que se proclamava democrático
no sentido de estar ao serviço da maioria de interessados, conduzidos para a libertação
marxista. A tradicional submissão de um povo ao poder de um Estado imperial em
movimento, reproduz a situação de a política ser assumida como factor dominante.17
6. Embora as cogitações sobre a crise e o consequencialismo da crise, tenham sido
principalmente tributárias de uma ordem mundial em que o Estado Soberano era a
unidade de referência, nesta data é o tema da crise mundial daquela ordem que preenche
o cenário dos desafios.
Tendo presentes as dificuldades de lidar com um conceito aberto de crise, como
referimos, importa neste caso tentar fixar o ponto crucial que serve de marco divisório
entre a ordem habitual e o processo de mudança.
Admitir que 2010 obriga à identificação do que interrogativamente já é chamado
Le Grand Tournant? parece corresponder ao consenso de que a queda do Muro de Berlim
em 1989, que destruiu a Ordem dos Pactos Militares, o unilateralismo neoconservador
dos EUA que afectou a unidade euroatlântica, o desastre do sistema financeiro mundial
ARENDT – On Revolution... ARENDT, Hannah – A Promessa da Política. Rio de Janeiro: Difel,
2009, onde desenvolveu a sua crítica da política entendida segundo categorias como coagir e ser coagido,
dominar e ser dominado, considerando a paz como algo que provém de uma esfera exterior à política.
17
MARCUSE, Herbert – Razão e Revolução. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, em defesa de que
«a ideia de uma forma diferente de Razão e Liberdade, sonhada tanto pelo idealismo dialéctico como pelo
materialismo, ainda parece uma Utopia. Mas o triunfo das forças retrógradas e conservadoras não afecta a
verdade desta utopia». MARCUSE, Herbert – Contra-Revolução e Revolta. Rio de Janeiro: Zahar Editores,
1972, onde prevê que a Revolução do século XX e do século XXI «terá uma dimensão global», e insiste
por isso em que «o que é imposto à rebelião pela repressão intensificada e pela concentração das forças
destrutivas nas mãos da estrutura do poder deve-se converter no terreno para o reagrupamento e o reexame».
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face à inexistente regulação, os grandes desafios energéticos, a prospectiva sombria das
mudanças climáticas, integram o ponto crucial da crise mundial.18 Não se trata de uma
crise de mudança de progresso na lógica das circunstâncias anteriores em mudança,
mas de disfunção dos modelos, com total incerteza quanto ao futuro possível exigente
de novas conceptualizações da realidade, de racionalização e de intervenção criativa.
A primeira componente desta crise diz respeito ao esgotamento da supremacia do
Império Euromundista, um processo de resposta hesitante entre o recurso ao hard power
ou ao soft power.19 O primeiro reivindicado pelo neoconservadorismo americano, em
revisão difícil dos resultados por Obama, e o segundo imputado à Europa, cuja voz
internacional continua débil.
Tal crise da balança de poderes militares, agravada pelo desafio do forte ao fraco
que teve expressão no ataque às Torres Gémeas de Nova York pela Al Qaeda, está em
desequilíbrio de prognóstico incerto em vista de uma China cada vez mais poderosa
e com uma presença crescente em todos os mercados, destacando-se a intervenção de
Deng Xiaoping que desde 1979 deu prioridade ao crescimento económico.20
Por seu lado, a Rússia, enfrentando como todos os países as sequelas da crise
financeira e económica mundial, não abandona o projecto de regresso a um protagonismo internacional de primeira potência, anima o patriotismo de recuperação, e
introduz elementos de crise no tipo de relacionamento com a União Europeia, com as
antiga repúblicas populares, e com os EUA.21 Para além da China, o Japão e a União
Indiana são poderes crescentes que pesam na desactualização dos antigos equilíbrios.
A incerteza do futuro, no fim da guerra de 1939-1945, em que se inicia a queda do Império
Euromundista, tem expressão em rivalidades anedóticas das lideranças, de que a seguinte serve de exemplo,
in ROBERTS, Andrew – Masters and Commanders. Londres: Penguim Books, 2008, p. 574: «Roosevelt
could be snappish abaut Churchill behind his back, and in December 1947, after being told that the late
President had said of him that he had one hundred ideas a day during the war, of wish only four were
good, the ex-premier told Moran: «It is impertinent of Roosevelt to say this. It comes badly from a man
who hadn’t any ideas of all». BADIE, Bertrand; VIDAL, Dominique, dir. – Le Grand Tournant? L’État Du
Monde 2010. Paris: La Decouverte, 2009.
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New York (Julho-Agosto) 2007. O envolvimento português no abandono do Império Euromundista tem
uma recente, e interessante avaliação em WHEELER, Douglas; PÉLISSIER, René – História de Angola.
Lisboa: Tinta da China, 2009. WOLF, M. – «America’s economy risks mother of all meltdowns». Finantial
Times (20 de Fevereiro 2008). ROUBINI, N. – «The rising risk of a systemic finantial meltdowns: the
twelve steps to finantial disaster». Global EconoMonitor (5 de Fevereiro de 2008). ARTUS, P., dir. – La Crise
Financière. Paris: PUF, Paris, 2008. FRYE, J. – «A false sense of security». Risk magazine (Agosto, 2003).
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N.º 338 (Fevereiro de 2008).
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2007, sobre a questão da imagem entre as duas áreas. NIGUET, U. – «L’action politique en China, de la
prise de decision à la realisation». Asia Visions N.º 14 (2009). KUCHINS, Andrew; ASLUND, Ander –
«Pressing the «resetbutton» on US – Russia Relation». CSIS (Março, 2009).
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O primeiro, indicado pelos analistas como um dos países industrializados mais atingidos
pela crise financeira e económica mundial, tem uma clara política de reforço na cena
internacional, reage com um activismo que logo em 2008 o levou a organizar uma
cimeira com a China e a Coreia, embora o G20, que se pretende capaz de funcionar
como directório do mundo, no plano económico, o tenha marginalizado. A Índia, com
uma estabilidade política por vezes surpreendente, diminui o desafio da importância
das castas e das etnias, demonstrou uma resistência apreciável à crise financeira e
económica mundial, e aspira com fundamento ao estatuto de potência global.22
Finalmente o Brasil, para terminar esta simples amostragem. Nos últimos quinze
anos, este país surpreendeu o mundo consolidando a democracia, com destaque para os
governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luís Inácio de Lula da Silva
(2003-2010), sob cujas presidências cresceram as estratégias macroeconómicas e ao
mesmo tempo políticas sociais, alargando o mercado interno, equilibrando a balança
de pagamentos, e obtendo um protagonismo internacional que o levou a membro do
Conselho de Segurança, a exercer uma voz escutada no continente americano, e nos
foros mundiais.23
Não será necessário lembrar as migrações descontroladas que provocam na Europa
uma caótica confusão entre cosmopolitismo, multiculturalismo, sociedade civil e multidão,
com graves incidentes designadamente em Paris, em Atenas, em Portugal. Nem
acrescentar a criminalidade internacional, o terrorismo em crescendo, o desastre das
drogas e das doenças devastadores, a queda dos valores tradicionais nas sociedades de
culturas diferenciadas, o desemprego, a fome, as guerras endémicas, os crimes contra
a Humanidade, os crimes de guerra, os genocídios.
7. Voltando a lembrar que a matriz da vida habitual internacional está versada
na Carta da ONU, na Declaração Universal de Direitos do Homem, e nos estatutos
dos Tribunais internacionais, a síntese talvez seja que o século XX definiu o ponto
crucial da crise com data convencional na queda do Muro de Berlim em 1989, e que
o século XXI entra sob o signo da mudança, sem qualquer segurança das prospectivas
do desenvolvimento do processo de transição para um futuro indecifrável. Com
participação alargada, a terapêutica que se traduziria na reformulação da governança
mundial encontra apoios discursivos numerosos, mas a decisão política não mostra a
mesma determinação do pensamento académico.
Do ponto de vista económico e financeiro, a crise global demonstrou a total falência
do normativismo global, aparecendo tentativas de recriar um centro de poder como
o G20, que mais parece um G2 (EUA – China) + 18, com a ambição mal medida de
orientar o G192 em que se traduz a Assembleia Geral da ONU.
GRARE, F. – «Les ambitions internationales de l’Inde à l’épreuve de la relation indo-pakistanaise».
Les Etudes du CERI N.º 83 (2002). JAFFRELOT, C. – La Démocratie en Inde, Religion, caste et politique.
Paris: Fayard, 1998. KHILNANI, S. – L’idée de l’Inde. Paris: Fayard, 2005. PYLE, M. – Japan Rice: the
resurgence of Japanese Power and Purpose. Public Affair, Books, 2007. HÉRAIL, F., dir. – Histoire du Japon.
Le Coteau: Horvath, 1990.
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Partindo deste facto que definitivamente instalou o alarme geral pela crise da
economia que augura desastres na área da paz e segurança da sociedade civil global,
talvez seja possível tentar uma enumeração dos riscos que a crise envolve, encadeados
pela globalização numa rede que não consente uma distinção clara entre problemas
internos e problemas internacionais, e causou a crise da governança mundial:
a) A coesão social está mundialmente desafiada e agredida pela ruptura causada
pelo desastre do sistema financeiro mundial e pela sua repercussão na economia real.
A autosatisfação de Alan Greenspan, Presidente da Reserva Federal Americana, nas
suas memórias, foi imediatamente amargurada pela penitência assumida pelo engano.24
O reflexo deste facto na relação entre a geografia da fome e as sociedades de afluência
traduz-se em conflitualidade perigosa.
b) A urgência de reconhecer e praticar um sistema que respeite o multilateralismo,
implica reconhecer a alteração do peso relativo dos actores, o que inclui sobretudo
os EUA, a China, a Rússia, e uma reavaliação do saber na área da economia em vista
da demonstrada incapacidade de organizar sistemas fiáveis pela governança política.
c) Não existe um procedimento responsabilizável pela emergência de lideranças
mobilizadoras, mas o reconhecimento da debilidade das lideranças políticas e financeiras
em exercício apoia-se na evidência.
d) Embora a tese americana do fim da história esteja remetida para os arquivos, à
tese do conflito das civilizações é dado relevo mundial pela questão do Islão, incluindo
o Terrorismo, o Iraque, a Palestina e Israel, o Afeganistão, o Paquistão. Oito anos
depois do 11 de Setembro, o horizonte não é de esperança.
8. a) O fim da Ordem dos Pactos Militares, com a queda do Muro de Berlim em
1989, um facto erradamente festejado pelos ocidentais da NATO como vitória na guerra
fria, de facto significou apenas que esses ocidentais não a tinham perdido. Foi um
fim de crise (guerra fria) que se transformou em ponto crucial da crise da governança
mundial que imediatamente se abriu, e que evidenciou dois factos essenciais: os EUA
deixaram de deter a supremacia mundial que equivocamente continuam a invocar
para o exercício do unilateralismo, o qual legou a estrutura asfixiante do progresso da
doutrina Obama, nesta data embaraçada no trajecto para o multilateralismo.
b) O Ocidente enfrenta uma atitude generalizada de conflito com o resto do mundo
que submeteu e governou durante o império euromundista que organizou e desmobilizou.
c) A crise da governança mundial substituiu a guerra fria por uma multiplicação
de conflitos militares, de custos humanos e materiais incalculáveis. Dominique Vidal
enumerou; a) catorze conflitos maiores, destacando-se Índia – Paquistão (3 guerras);
b) Palestina – Israel, Tchétchénia; c) Afeganistão, Iraque, Washington – Al Qaeda;
d) Somália; Kosovo; e) na África, Eritreia – Etiópia, e guerras civis de projecção
internacional, como Burundi, República Democrática do Congo, Ruanda, Costa do
24
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Marfim, Líbano, Serra Leoa; f ) na Ásia, Sri Lanka (contra os Tigres), Birmânia (contra
os rebeldes Karen), na Turquia (contra o PKK do Kurdistão), conflitos em que o maior
número de vítimas é de civis.
Segundo a ONU, no decurso de 1999-2008, morreram em guerra dois milhões
de menores, acrescendo seis milhões gravemente feridos ou inválidos, mais de um
milhão de órfãos e mais dez milhões com graves traumas psicológicos. Mais de 300 mil
crianças‑soldados combatem, entre mais lugares, no Afeganistão, no Burundi, na República
Centro Africana, na República Democrática do Congo, nas Filipinas, no Siri Lanka,
no Uganda. A crise brutal é a violação da Convenção dos Direitos da Criança de 1989.
O comércio de armas ligeiras cifra-se anualmente em milhões, cujos principais exportadores
são os EUA, a Itália, a Alemanha, a Bélgica, a Áustria, o Brasil, a Rússia e a China. 25
9. Na longa série de crises históricas, umas de progresso, outras de regressão, pela
primeira vez a crise é global e negativa, porque a vida habitual, pela soma de conflitos
desgastantes, pela mudança em regime de dormência dos valores, costumes, e redes
culturais identitárias, designadamente atingidas pelos avanços científicos e técnicos
utilizados sem referência à sabedoria dos valores, foi destroçada e ultrapassada pela
intervenção de um relativismo orientado pela proeminência da salvação laica que
atende fundamentalmente ao alcance do poder político, do lucro material, ao trajecto
individual e não da comunidade humana que atingiu uma interdependência mundial. 26
A literatura que se ocupa da polemologia do milénio trata correntemente da gestão
dos riscos diários e catastróficos (vigilância e controlo, terror, guerra preventiva),
de propor organizar uma economia política de segurança, recolher informações
(intelligence), avaliar denúncias clandestinas, assistir à ascensão dos exércitos privados,
exigir responsabilidades pela protecção contra a criminalidade de massas, peacebuilding
e statebuilding, arquitectura da governança global, reforma da ONU, pobreza global,
e regresso à Ética e ao respeito pelos Direitos Humanos.27
Porque a ordem mundial destruída no século XX foi a do Euromundo, que, depois
da guerra de 1914-1918, se alargou nominalmente, usando a expressão Ocidente,
sobretudo por integrar os Estados Unidos da América, e, menos frequentemente, todas
as implantações ocidentais ao redor da terra, é o Ocidente que se encontra em primeiro
25
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lugar desafiado pela crise global. Esta crise, com os efeitos colaterais a correr por todas
as malhas dos tecidos de segurança, economia, ciência, técnica, e ética, frequentemente
com manchas de cores conflituantes em resultado dos efeitos de acção e reacção que
a derrocada do império euromundista libertou.
O pluralismo da crise global tem origem e retroactivos no espaço ocidental, com
os EUA debilitados severamente pelos efeitos negativos do unilateralismo que praticou
durante a administração republicana de Bush; a Europa, que consumiu nas duas
guerras mundiais as suas capacidades, é hoje um espaço carente de matérias-primas,
de energias não-renováveis, e de reserva estratégica alimentar, com sobrevivência activa
de memórias de passadas grandezas sem sustentação actual, falta de lideranças com
grandeza e carisma, frequentemente a transferir para o Atlântico a tradição de os seus
Estados nunca terem vizinhos mas apenas inimigos íntimos, uma retomada tradição
agora com a eventual desagregação de Americanismo e Europeísmo em conflito: um
espaço onde nasceu e de onde foi propagada grande parte do património imaterial da
Humanidade, como o direito internacional, a democracia, a arte da guerra e da paz,
o direito humanitário, a veneração pelo saber e pela sabedoria, os direitos humanos.
Mas hoje uma região dependente, que tende para consolidar o regionalismo (União
Europeia) revisor das antigas soberanias, e que tem interesse em substituir o conceito
de segurança do Atlântico Norte, de um tempo extinto pelo conceito de ocidente
abrangente do Norte e do Sul do Atlântico, para reanimar, congregar, dar sentido, aos
valores identitários desse pluralismo. Portugal tem de seguir esse movimento, corrigindo
as debilidades internas do actual ponto de partida, para ter uma voz ouvida, e não ser
apenas um destinatário das decisões alheias.
10. Neste caso, a liderança do consenso dentro da CPLP, vai pertencer ao Brasil,
se a sua ascensão, como se deseja, continuar e se fortalecer.
A eleição do Brasil para o Conselho de Segurança é um facto que, para além do
reconhecimento pela comunidade internacional da importância que assumiu nas balanças
mundiais de poderes, estratégica, económica, e cultural, deve também ser avaliado
no que respeita à sua eventual participação na liderança do alinhamento militar na
América do Sul, e às perspectivas de consolidação da responsabilidade que se aproxima
de países da CPLP para a definição da segurança do Atlântico Sul.
É de registar, no caso do Brasil, a persistência com que tem executado o conceito
estratégico constitucional, uma novidade de referência no panorama inquietante de
tantos poderes políticos que remetem as proclamações de princípios e objectivos para
a teatrologia das competições pelo poder.
No caso do Brasil, assumiu objectivos fundamentais: construir uma sociedade
democrática, livre, justa e solidária; adoptar o desenvolvimento humano sustentado; a
erradicação da pobreza para redução das desigualdades sociais e regionais; o bem comum
sem discriminações. É evidente que as contradições sociais continuam a exigir firmeza
de propósitos e percepção da distância a percorrer, evitando confundir os resultados
positivos com os desafios que permanecem; mas o exemplo fundamental dado é o da
sustentação do processo reformista, o apoio consistente ao desenvolvimento científico
e tecnológico, a difusão do ensino e da educação, a revisão da interdependência dos
campos da economia, da política, e do social.
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As perturbações da sociedade civil, que violam a segurança, são avisos sobre a solidez
do caminho andado, mas não perturbam a determinação. Tudo fica necessariamente
articulado com a circunstância que rodeia o país, e sobretudo com a circunstância,
para tantos inquietante, da América do Sul.
Trata-se de uma área em que a estabilidade está longe de inspirar tranquilidade,
e o que alguns chamam o Inferno, designação abreviada dos EUA, está sempre na
eminência de provocar crises, sem omitir o narcotráfico que anima uma verdadeira
longa guerra civil na Colômbia, enquanto as perturbações de percurso, por exemplo
da Argentina, tornam inseguro o futuro do Mercosul.
A percepção brasileira rigorosa, e constantemente actualizada, das exigências internas
e dos condicionamentos vindos do exterior, inspira a determinação de organizar a
prontidão de resposta a pressões e ameaças de uma globalização cuja leitura tem
de ser feita em regime de incerteza Tal como se passa com mais de um dos poderes
emergentes, não é a falta de uma ameaça definida, ou simplesmente não identificada,
que pode levar um governo atento a imaginar que não tem de estar preparado para as
enfrentar num globalismo cuja racionalidade está longe de ser alcançada.
A atenção, recentemente tornada pública, à segurança marítima, reforça a imagem
anterior de que o empenho no desenvolvimento sustentado, a luta contra a miséria,
o relevo da justiça social nos programas e intervenções governamentais, tudo foi
acompanhando o objectivo de tornar efectiva a credibilidade que a sua intervenção na
conferência Ibero-Americana de Lisboa, nas áreas da ciência e da tecnologia, reforça.
Um poder emergente, com a alcançada dimensão suficiente para ser eleito para
o Conselho de Segurança, não aceita a perspectiva de uma defesa chamada estática
e puramente reactiva. Quando o Brasil caminha para liderar a responsabilidade
sul‑americana de cobrir a quebra de influência dos EUA na segurança regional, fá-lo
com respeitada presença no teatro internacional de incertezas, com contribuição
líquida para as responsabilidades das potências que guardam a identidade de mais
desenvolvidas, estas é certo que por vezes com mais imagem do que realidade, mas
como que articulando os poderes emergentes com a cidade planetária do Norte.
Para a CPLP são notícias estimulantes, porque a comunidade de história, de língua,
de valores, beneficia de um poder dinamizador da participação no regresso a uma
governança mundial recuperada.
11. Tudo tem que ver com a reforma da ONU, também ela em crise, mas que
continua a ser o único lugar onde todos falam com todos, um valor incomparável.
Quando a solicitada reforma da ONU provoca uma convergência de votos,
declarações, e propostas, que cresce de dimensão à medida que a desordem mundial
e a consciência política do facto também se alargaram, talvez seja útil e oportuno
incluir o tema do regionalismo nas temáticas mais urgentes.
Trata-se de uma perspectiva que aflorou entre os que discutiam e doutrinavam
sobre os paradigmas a que obedeceria a ONU, mas a regionalização foi vencida pela
prioridade dada às representações dos Estados.
Não faltaram inquietações publicadas sobre a urgência de envolver a Europa num
modelo federal, não apenas pela debilidade em que os Estados europeus se encontravam
no fim da guerra, com metade do espaço já destinado à supremacia soviética, mas
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também como caminho para a salvaguarda da paz sempre em risco pelas conservadoras
atitudes de confronto entre vizinhos territoriais.
O modelo de associação de Estados, com aprovação do princípio que guardava o
direito de voto igual a cada Estado membro, não manteve relação para com os princípios
democráticos de referência, porque a realidade impôs o reconhecimento das hierarquias
a que respondeu o estatuto do Conselho de Segurança. Talvez não seja inútil recordar
que a regionalização, recusada no que respeita aos textos normativos que consagraram
finalmente a visão da nova ordem internacional, veio a ganhar presença nos costumes
e procedimentos da Assembleia Geral.
Ali, onde apenas se formulariam recomendações, e não decisões imperativas para
os Estados como no Conselho de Segurança, ganharam presença e tradição os grupos
de Estados que se distinguiam pela concepção do mundo e da vida, ou apenas pela
contradição de interesses. Sem texto, e portanto sem estatuto, as identidades regionais
assumiram identidade e protagonismo, com presença efectiva nas votações.
A Europa ocidental, a Europa do Leste, a África do Sul do Saara, o agrupamento
sul-americano, foram tomando forma, praticaram as reuniões separadas para acordarem
orientações, de tal modo que a previsibilidade das resoluções, tal como nos parlamentos
democráticos, também fez parte do património imaterial da organização.
A evolução da realidade internacional, desafia agora o modelo fundador, que talvez
tenha o pensamento de Cordell Hull na sua matriz original. O movimento ganhou
visibilidade logo após a queda do Muro de Berlim em 1989, quando a Europa imaginou
que fora a Aliança, e não a debilitação interna da estrutura soviética, que o fizera
ruir. Logo a partir de Maastricht, em 1993, cresceu a evidência de que a Europa, e
nenhum soberano país europeu, é que deve estar presente no centro responsável pela
segurança mundial que venha a ser definido. Se esta linha estruturante se impuser, vai
ser necessário encontrar maneira de um Estado como os EUA (e também a Rússia,
a China, a União Indiana), coexistirem com a Alena, com o Mercosul (Mercado
Comum da América do Sul), o mesmo se passando com a Asean que deu um sinal
com a cimeira de Dezembro de 2005.
Este novo regionalismo, ou New Regionalism para lhe dar autoridade, tem raízes
numa evolução da realidade que exige alteração dos conceitos de soberania, de tolerância
com diferentes modelos políticos de governação, de tratamento igual para as diferenças
de valores culturais em confronto, tudo submetido às consequências globalizantes dos
avanços técnicos e científicos, à estruturação de redes que ultrapassam fronteiras e
poderes políticos, a riscos e ameaças globais que escapam à capacidade de resposta de
qualquer superpotência isolada.
É evidente que os factos terão que atropelar as ilusões de futuros soberanos dos
nacionalismos de poderes que emergiram depois da guerra, e também as sobrevivências
míticas de passados de antigas grandes potências. Mas é cada vez mais visível que a
paz apenas ganhará, se os factos vencerem essas ilusões.28
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Este artigo tem como objectivo essencial analisar as várias crises que ocorreram durante
o século XX, a fim de termos uma ideia do modo como influenciaram a conjuntura
mundial de então e que consequências tiveram na vida internacional da altura.
Como é evidente, realçaremos aquelas que nos pareceram mais importantes e
que tiveram impactos decisivos na vida mundial. Em primeiro lugar, analisaremos
a problemática da Primeira Guerra Mundial, em segundo lugar, a Segunda Guerra
Mundial e, em terceiro lugar, a Guerra Fria e o chamado período pós-Guerra Fria.
No entanto, parece-nos relevante tecermos algumas considerações introdutórias acerca
da problemática que tem a ver com as guerras, os conflitos e as crises internacionais.
A famosa frase de Carl Von Clausewitz, que refere que a guerra é a continuação da
política por outros meios, destinava-se provavelmente a ser provocatória. Todavia, parece
conter em si mesma alguma verdade. E o contrário é, de igual modo, indubitável: a
política é a continuação da guerra por outros meios. Parece-nos, porém, que importa
sublinhar que os meios utilizados são diferentes. Como escreveu Michael Walzer:
«A política é uma forma de disputa pacífica, a guerra é violência organizada. Todos
os participantes, todos os activistas e militantes, sobrevivem a uma derrota política
(...), enquanto que muitos participantes, tanto soldados como civis, não sobrevivem
a uma derrota militar – nem tampouco, a uma vitória. A guerra mata e é por isso que
o debate sobre a guerra é tão intenso».1
É importante, também, referir que a chamada teoria da guerra justa, defendida
por Michael Walzer, já havia sido incorporada na lei internacional por escritores
como Grotius e Pufendorf, «...mas o advento do Estado moderno e a aceitação
legal (e filosófica) da soberania do Estado empurraram a teoria para segundo plano.
O primeiro plano político estava agora ocupado por pessoas em quem podemos
pensar como príncipes maquiavélicos, homens duros (e, por vezes, mulheres)
movidos por “razões de Estado” que faziam aquilo que (diziam eles) tinham de
fazer. A prudência secular triunfou sobre a justiça secular; o realismo triunfou sobre
aquilo que, cada vez mais, era depreciado como sendo um idealismo ingénuo». 2
No que diz respeito à Primeira Guerra Mundial, mas sobretudo às suas consequências,
verificamos uma alteração substancial do panorama geopolítico mundial, sobretudo no
que concerne à alteração e à redefinição do traçado das fronteiras até então existentes.
O fim dos impérios austro-húngaro e otomano, por exemplo, contribuíram para
consumar essas alterações. O que importa aqui referir é que o conflito e a crise estiveram
sempre presentes na definição da conjuntura internacional no período pós 1918.
É, de igual modo, importante mencionar-se que a criação da Sociedade das Nações
nessa altura, uma das ideias do Presidente norte-americano, Woodrow Wilson, não
conseguiu dirimir a conflitualidade que se verificou, a nível mundial e, por consequência,
as crises que tiveram lugar de 1919 até 1939. Uma das principais razões que explica
o insucesso da Sociedade das Nações teve a ver, em nosso entender, com o facto do
Senado norte-americano não a ter ratificado. As crises e os conflitos que tiveram lugar
no período de 20 anos (1919-1939) não foram debelados, o que explica, em grande
parte, também o início da Segunda Guerra Mundial.
1
2
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Ibid., p. 23.
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O conflito e a crise são, para o bem e para o mal, inerentes à natureza humana.
Desde sempre que a conflitualidade existiu. Se nos reportarmos, a título de exemplo,
ao período que vai da Antiguidade Clássica até hoje, podemos facilmente constatar
que a História da Humanidade tem sido sempre caracterizada pela existência de crises
e de conflitos, mais ou menos graves, e que muitas vezes tiveram repercussões muito
sérias quer para os Estados intervenientes, quer para os sistemas internacionais nos
quais estavam integrados. A tese que pretendemos defender neste artigo tem a ver com
o facto de o século XX ter sido um dos mais problemáticos neste contexto.
Tal como referiu Thomas Hobbes no seu Leviathan, o homem é o lobo do homem.
Muito embora não defendamos uma perspectiva Hobbesiana das Relações Internacionais,
somos da opinião de que a Matriz Maquiavélica tem vindo, quase sempre, a ser aplicada
no estudo dessas relações. O facto é que, como defendia Jean-Jacques-Rousseau, o
homem nasce bom mas é corrompido ao integrar-se na sociedade.
A escola realista das Relações Internacionais vem corroborar essa tese. Isto é, os
interesses é que, na maioria das vezes, se sobrepõem a tudo o resto. Isto não significa,
porém, que os aspectos de natureza ética ou moral não sejam relevantes. No entanto, para
qualquer analista atento da Política Internacional, o que se constata é que os interesses
dos Estados é que estão, na maioria das vezes, em primeiro lugar. A Primeira Guerra
Mundial inscreve-se, claramente, nesta perspectiva realista das Relações Internacionais.
É, todavia, importante referir-se que, quer a Primeira quer a Segunda Guerra Mundiais,
tiveram o seu início na Europa, podendo, consequentemente, ser caracterizadas por
guerras civis europeias. Ora a Europa, durante o século XX, viveu uma série de crises,
que culminaram com os conflitos na ex-Jugoslávia na última década daquele século.
A Segunda Guerra Mundial teve, tal como a Primeira, como resultado milhões
de mortos e a destruição de grande parte do continente europeu. No entanto, não
nos podemos esquecer que a Guerra Civil de Espanha constituiu o prelúdio daquele
conflito. Ao longo de quase três séculos, o mundo viveu na presença de um grande
país hegemónico liberal – primeiro a Grã-Bretanha e depois os Estados Unidos da
América. Neste contexto, alteraram o equilíbrio de poder contra os grandes agressores
dos seus tempos, da França de Napoleão à Alemanha e à União Soviética.
Na Segunda Guerra Mundial assistiu-se a um conflito entre as chamadas potências
marítimas (exceptuando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e a potência
continental desestabilizadora, a Alemanha. Pela segunda vez no espaço de pouco
mais de vinte anos, a Alemanha perturbou a estabilidade no continente europeu e no
mundo. A lição que se pode retirar daqui é que, de facto, as crises que se têm vivido na
Europa ao longo do século XX tiveram a sua génese na dialéctica existente entre vários
países europeus e que não constituíam qualquer novidade em termos geopolíticos.
É bom termos em consideração que a Geopolítica nasceu na Alemanha e teve como
objectivo essencial o aumento do espaço vital daquele país, tendo como consequência o
desencadeamento do segundo conflito mundial. Foi por isso que a palavra Geopolítica
esteve banida da terminologia ocidental durante vários anos a seguir à Segunda Guerra
Mundial, tendo voltado a ser utilizada no início da década de 80 do século passado,
aquando do conflito que opôs o Iraque ao Irão (1980-1988).
Uma terceira Guerra foi exactamente a Guerra Fria que se iniciou formalmente a
partir de 1947, e que teve como principais protagonistas os Estados Unidos da América
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e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tendo durado até 1989, com a queda
do Muro de Berlim, em Novembro daquele ano. Neste contexto, a Aliança Atlântica
teve como missão fundamental a contenção do expansionismo soviético na Europa.
O Pacto de Varsóvia, por outro lado, foi a resposta encontrada pela U.R.S.S. para
fazer face à NATO. Ao longo da Guerra Fria, foi notório a existência das chamadas
áreas ou esferas de influência, designadamente no Terceiro Mundo. Os vários conflitos
que tiveram lugar na América Latina, em África e na Ásia, no período de tempo
que decorre entre meados dos anos 40 e o final da década de 80 do século passado,
dão corpo à tese da conflitualidade existente na Comunidade Internacional, com
consequências dramáticas para grande parte das populações dos Estados envolvidos.
A imprevisibilidade foi outra característica dominante das Relações Internacionais
dessa altura como, aliás, ainda é hoje.
Após 1989, o designado período pós-guerra Fria, caracterizou-se, de igual modo,
por uma enorme instabilidade, contrariamente ao que alguns especialistas da Política
Internacional tinham defendido.
O que se passou, por exemplo, nas várias repúblicas da ex-Jugoslávia é bem prova
disso. Voltou-se a assistir, na supostamente civilizada Europa, a exterminações em massa
e a limpezas étnicas, como já não se via desde a Segunda Guerra Mundial. A natureza
humana parece não se ter alterado muito ao longo dos séculos. Como referimos
anteriormente, o homem continua a ser movido essencialmente por interesses e, com
o passar dos tempos, este aspecto parece não ter sofrido grandes alterações.
Com o final da Guerra Fria, assistimos à formação de um mundo unipolar em
termos estratégico-militares, o que teve, obviamente, aspectos positivos e negativos.
Ao longo da Guerra Fria o mundo era potencialmente muito perigoso mas, por outro
lado, muito estável. Com refere, por exemplo, Fareed Zakaria no seu livro O Mundo
pós-Americano, «Ao nível político-militar, continuamos a viver num mundo de apenas
uma superpotência. No entanto, em todas as outras dimensões – industrial, financeira,
educacional e cultural –, a distribuição do poder está a mudar, afastando-se do domínio
americano. Isto não significa que estejamos a entrar num mundo antiamericano, mas
estamos a mover-nos em direcção a um mundo pós-americano, definido e dirigido a
partir de muitos lugares e por muitas pessoas».3
Por outro lado, temos de ter em consideração que, com a globalização em curso,
existem novos paradigmas que têm de ser tidos em conta no âmbito da análise das
Relações Internacionais. As guerras civis continuam em muitas partes do mundo
sobretudo devido ao vazio de poder deixado por impérios que, de uma forma ou de
outra, terminaram. Através da História, o surgimento de novas grandes potências
foi acompanhado por ansiedades que, algumas vezes, originaram crises militares.
Tucídides no seu livro, A Guerra do Peloponeso, defende que a origem daquela guerra
esteve relacionada com o aumento do poder de Atenas e o receio que tal facto criou
em Esparta. O início da Primeira Guerra Mundial explica-se, em grande parte, pela
postura adoptada pelo kaiser da Alemanha e pelo receio que criou na Grã-Bretanha.

3
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Alguns especialistas defendem ainda a tese de que uma dinâmica semelhante está a
acontecer com o aumento do poder da China e o receio que está a causar nos Estados
Unidos da América.4
Por outro lado, a Geo-economia ainda não substituiu a Geopolítica, muito embora
no início do século XXI a linha de divisão entre ambas não seja muito evidente.5
Apesar de, como foi referido anteriormente, muita gente ter pensado que o
mundo pós-guerra fria seria mais pacífico e estável, o que se passou foi, muitas vezes,
o contrário. O mundo não se tinha transformado. Na maioria das regiões do globo,
o Estado-Nação continuou tão forte como anteriormente, assim como as ambições
nacionalistas, as paixões e a competição entre as Nações que moldaram a História.
Os Estados Unidos da América continuaram a ser a superpotência dominante no
sistema internacional. No entanto, voltou a concorrência internacional entre as
grandes potências, como a Rússia, a China, a União Europeia, o Japão, a Índia, o
Irão, o Brasil, etc. As querelas e as lutas pelo estatuto e pela influência no mundo
voltaram a adquirir uma importância muito grande na cena internacional. 6 Como
escreveu Robert Kagan: «A velha competição entre o liberalismo e a autocracia tornou
a emergir, com as maiores potências do mundo a alinharem-se de acordo com os seus
regimes. E mesmo uma luta mais antiga irrompeu entre os radicais islamitas, de um
lado, e as modernas culturas seculares e poderes que eles consideram ter dominado,
penetrado e poluído o seu mundo islâmico, do outro. Quanto mais estas três lutas se
combinam e colidem, mais se desvanece a promessa de uma nova era de convergência
internacional. Entramos num tempo de divergência».7
O que muitos analistas da Política Internacional defendiam imediatamente após
o fim da Guerra Fria, isto é, que o mundo iria conhecer um período de paz e de
estabilidade, não se veio a concretizar. Aquilo que nós vivemos hoje em dia em termos
de sistema internacional assemelha-se mais a uma nova desordem internacional, na
qual o terrorismo tem vindo a ocupar um lugar de grande relevo. O que sucedeu
nos Estados Unidos da América, a 11 de Setembro de 2001, assim como os ataques
terroristas subsequentes que tiveram lugar em Madrid, em Londres, em Bali, etc,
consubstanciam a tese acerca da imprevisibilidade da Política Internacional.
Como afirma Robert Kagan: «Com os sonhos do pós-Guerra Fria a desfazerem‑se,
o mundo democrático tem de decidir como reagir».8 No entanto, somos os primeiros
a reconhecer que essa decisão não é fácil. Com novos pólos de poder a surgirem, o
mundo caminha a passos largos para um sistema unimultipolar, como escreveu Samuel
Huntington, ou por aquilo a que os especialistas chineses de geopolítica chamam
«muitas potências e uma superpotência».9 A linguagem confusa reflecte a confusão da
realidade. Por outro lado, os Estados Unidos da América podem e devem, em nosso
Acerca desta problemática, veja-se, por exemplo, o livro de NYE JR., Joseph S. – The Paradox of American
Power – why the world’s only superpower can’t go it alone. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 6-8.
5
Ibid., p. 7.
6
Relativamente a esta matéria, veja-se, por exemplo, o livro de KAGAN, Robert – O Regresso da História
e o fim dos sonhos. Alfragide: Casa das Letras, 2009, p. 19-20.
7
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entender, adoptar uma política externa caracterizada por uma maior multilateralidade,
como tem sido várias vezes referido pelo Presidente Barrack Obama.10 A nova equação
de defesa e de segurança, quer dos Estados Unidos, quer das outras potências mundiais,
terá de ser revista, sob pena de não darem resposta aos novos e complexos desafios
que terão de enfrentar ao longo das próximas décadas.
Por outro lado, como escreve Henry Kissinger, «Hoje em dia, a ordem Vestefaliana
encontra-se em crise sistémica. Os seus princípios encontram-se ameaçados, faltando
agora surgir uma alternativa consensual. A não interferência nos assuntos internos de
outros Estados foi abandonada a favor de um conceito de uma intervenção humanitária
universal ou jurisdição universal, não apenas pelos Estados Unidos mas também
por vários países da Europa Ocidental».11 Convém, também, referir que o problema
relacionado com os Estados fracos, assim como a necessidade de construção de Estados,
existe, pois, há muitos anos, mas os ataques de 11 de Setembro tornaram-nos mais
óbvios. A pobreza não é, escreve Francis Fukuyama, «a causa próxima do terrorismo: os
organizadores dos ataques realizados nessa data ao World Trade Center e ao Pentágono
eram da classe média e, na verdade, tornaram-se radicais, não nos seus países de origem,
mas na Europa Ocidental».12
Para além dos vários aspectos atrás focados, não nos podemos esquecer de um que
se reveste, cada vez mais, de maior importância e que tem a ver com a componente
ambiental e com as alterações climáticas, que se tem vindo a fazer sentir um pouco
por todo o mundo. Neste contexto, a reunião que decorreu na capital dinamarquesa,
em Dezembro de 2009, não trouxe grandes resultados no sentido de se debelarem os
graves problemas com que o mundo se confronta na actualidade. E, mais uma vez, um
dos aspectos que esteve subjacente prendeu-se com a divergência de opiniões existente
entre os países desenvolvidos e os que estão em vias de desenvolvimento, na medida
em que estes não querem prejudicar o seu desenvolvimento económico. A questão é,
de facto, muito complexa e as respostas não são fáceis. No entanto, é imperioso que
a Comunidade Internacional chegue a um consenso a fim de poder resolver ou, pelo
menos, minimizar esse problema. Acerca desta matéria, os Estados Unidos da América
têm o dever de dar o exemplo neste, assim como noutros aspectos . Como escreveu
Madeleine Albright: «Sendo a democracia mais poderosa do mundo, a América deve
ajudar aqueles que o desejarem a estabelecer e fortalecer instituições livres. Mas, ao
fazê-lo, não nos devemos esquecer que promover a democracia é uma política, não
uma missão, e que as políticas devem ser testadas no duro campo da diplomacia, das
políticas pragmáticas e no respeito pelas normas internacionais».13
Robert Kagan, no seu famoso livro intitulado, O Paraíso e o Poder – A América e
a Europa na Nova Ordem Mundial, escreveu o seguinte: «É chegada a altura de parar
Acerca desta questão, veja-se o livro de ASH, Timothy Garton – Free World – A América, a Europa
e o futuro do Ocidente. Lisboa: Alêtheia Editores, 2006, p. 176-178.
11
KISSINGER, Henry – Does America Need a Foreign Policy? –Toward a Diplomacy for the 21st Century.
New York: Touchstone, 2001, p. 21.
12
FUKUYAMA, Francis – A Construção de Estados – Governação e Ordem Mundial no século XXI .
Lisboa: Gradiva, 2006, p. 16.
13
Madeleine Albright – Os Poderosos e o Todo-Poderoso – Reflexões sobre a América, Deus e o Mundo.
Lisboa: Difel, 2006, p. 47.
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de fingir que os europeus e os americanos partilham uma visão do mundo ou até que
ocupam o mesmo mundo».14 Estamos em completo desacordo com esta afirmação, na
medida em que, hoje em dia, é absolutamente necessário que os Estados Unidos da
América, conjuntamente com todos os Estados que constituem a actual Comunidade
Internacional, tentem alcançar um consenso para se resolver os gravíssimos problemas
que enfrentam. Se persistirem os egoísmos nacionais e os interesses, será muito difícil
haver uma decisão que venha a permitir a resolução dos problemas existentes.
O idealismo nunca foi a única fonte da generosidade americana nem da sua
propensão a procurar trabalhar em concertação com os aliados. A multilateralidade
americana da Guerra Fria foi mais instrumental do que idealista nos seus motivos,
como, aliás, se voltou a constatar mais tarde, durante a Administração Bush. Com a
actual Administração Obama, fazemos votos para que essa unilateralidade dos Estados
Unidos da América possa dar lugar a uma maior multilateralidade. Só assim se poderá
dar resposta aos inúmeros problemas que afectam a Comunidade Internacional.
Por outro lado, é fundamental que a União Europeia possa falar a uma só voz a nível
internacional. Para isso acontecer é necessário que consiga implementar uma Política
Externa e de Segurança Comum e, por sua vez, uma Política Europeia de Segurança
e Defesa. Só assim terá a credibilidade e a eficácia necessárias para se afirmar a nível
internacional.
Como conclusão, diríamos que o século XX foi, de facto, caracterizado essencialmente
pela ocorrência de várias crises, algumas delas com consequências terríveis, não apenas
para a Europa, mas também para o resto do mundo. Neste sentido, fazemos votos para
que o século XXI seja mais pacífico e estável, para que a Comunidade Internacional
se concentre nos complexos problemas que terá de enfrentar nos próximos tempos
como, por exemplo, os relacionados com as alterações climáticas.
Só através de uma resposta de natureza holística se poderá equacionar e resolver
as crises que o actual sistema internacional está a enfrentar.

KAGAN, Robert – O Paraíso e o Poder – A América e a Europa na Nova Ordem Mundial. Lisboa:
Gradiva, 2003, p. 11.
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Crise e regime do espírito
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A noção de crise é a mais segura das pedras de toque para determinar o grau de
optimismo ou de pessimismo de uma filosofia da história. Não que uma interrogação
sobre a marcha dos acontecimentos e sobre o sentido – ou o não-sentido – global do
processo histórico encontre a posteriori num tal conceito um princípio de inteligibilidade
progressiva ou, ao invés, o indicador de um irremediável caos, mas porque o pensamento
deve, liminarmente, decidir do valor a conferir à ideia de crise.
Quase não seria exagerado afirmar que a crise não só faz a história como também
a funda. Uma história sem crises quase não é uma história, seja ela governada pela
Providência ou abandonada a um mecanismo cego.
É pois em conformidade com a etimologia jurídica da palavra, a um «julgamento»
sobre a história que nos convida uma meditação sobre um conceito que os historiadores
da antiguidade, moralistas ou naturalistas mais do que metafísicos, consideraram
simplesmente equivalente às noções de resultado ou desenlace sem muito se preocuparem
em nela construir uma teoria da história. É verdade, no entanto, que os «filósofos
da história» se tornaram, desde há dois séculos, tão numerosos – ou mesmo mais
numerosos – do que os historiadores e que as crises, enquanto sinais e sintomas, são
propícias tanto à mais racional especulação quanto às mais delirantes interpretações.
Seria interessante, por contraste, examinar o estatuto da ideia de crise junto de
pensadores que tenham contestado o lugar privilegiado atribuído à história entre as
ciências do homem. O que acontece à crise quando a própria história deixa de ser
uma «fenomenologia do espírito» ou uma dialéctica da liberdade humana para não
ser mais do que uma representação socializada do tempo ou, pior ainda, uma «ilusão
retrospectiva»?
É precisamente a uma operação desta natureza que nos vamos entregar, debruçando‑nos sobre duas grandes testemunhas do período de indescritível desordem que
sucedeu à Grande Guerra: Henri Bergson (1859-1941) e Paul Valéry (1871-1945).
Não pretendemos propor aqui senão um rápido esquema sob a forma de uma simetria
invertida, sendo o problema, encarado em todas as suas dimensões e cambiante,
demasiado complexo para permitir que restituamos as dificuldades de cada um dos
sistemas no espaço de algumas páginas.
Basta pois que indiquemos o movimento geral de uma demonstração que, para ser
completa e satisfatória, exigiria muito mais tempo e cuidado. Assim, num primeiro
momento, tentaremos, com Bergson, recusar a própria ideia de crise, reduzida por ele
a uma falsa questão. Num segundo momento, pediremos a Valéry que nos forneça os
elementos de uma reflexão essencialmente «crítica», pela qual a crise se torna o regime
normal do pensamento e do mundo moderno.
1. A ausência da história na filosofia de Bergson foi várias vezes denunciada, em
particular pelos intelectuais marxistas como G. Politzer. A censura vale mais de jure
do que de facto, na medida em que, se as alusões a dados históricos não faltam em Les
Deux Sources de la Morale et de la Religion, existe, com efeito, no livro, uma espécie
de repugnância em pensar a ideia de dialéctica e, singularmente, de crise.
Um comentador observa, não sem argúcia, que «l’intuition de la durée comme
temps intérieur de la conscience pure escamote la tâche fondamentale d’une prise
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de conscience historique.» 1 Seria assim esta descoberta fundamental – a «duração»,
substância espiritual tão fluida quanto insecável – que impediria o espírito de ver na
história mais do que uma intelectualização, ou, por outras palavras, uma espacialização
e uma fragmentação artificial do tempo. Numa tal perspectiva, toda a crise aparece
como um ponto de vista superficial, um «instantâneo» tomado num contínuo de onde
o negativo é excluído. Daí a fama de optimista impenitente ligada ao nome do filósofo
francês, Prémio Nobel da Literatura em 1928. Daí, talvez também, o regresso a Bergson
hoje, numa época tão assombrada como a nossa pelos espectros da catástrofe, da ruína
total e de outros monstros do mesmo género que o bergsonismo procurou exorcizar.
É significativo que, no último capítulo de Deux Sources modestamente intitulado
«Remarques finales» e no qual Bergson expõe a sua filosofia política e a sua visão do
mundo contemporâneo, a palavra crise intervenha apenas uma vez. Numa nota de
rodapé que evoca a caótica distribuição dos bens alimentares, se admite que «il y a
sans doute des crises de surproduction qui s’étendent aux produits agricoles, et qui
peuvent même commencer par eux», é para logo sugerir que uma melhor organização
das trocas remediaria a situação. Na sua perspectiva, a dialéctica está mais nas ideias e
nas palavras do que nas coisas: «L’humanité aime le drame, volontiers elle cueille dans
l’ensemble d’une histoire plus ou moins longue les traits qui lui impriment la forme
d’une lutte entre deux partis, ou deux sociétés, ou deux principes, chacun d’eux, tour
à tour, aurait remporté la victoire. Mais la lutte n’est ici que l’aspect superficiel d’un
progrès.»2 Não há pois crise radical, e menos ainda fatal para um filósofo que faz da
própria morte uma espécie de sofisma megárico, um obstáculo que a humanidade, na
sua cavalgada épica, saberá ultrapassar.
O carácter paradoxal de um pensamento que nega a omnipresença do mal na
história e, mais ainda, o trabalho do negativo no desenvolvimento do Espírito, não
resulta no entanto de uma qualquer vontade de provocação. É difícil imaginar uma
personalidade mais discreta e mais sincera do que a de Bergson que, mandatado pela
França para solicitar em 1917 a ajuda americana, se apresenta ao Presidente Wilson
como um simples professor de filosofia. De facto, Bergson não ficou fechado na torre de
marfim da especulação: os seus adversários quiseram fazer esquecer o papel diplomático
decisivo que desempenhou em Washington defendendo a causa da liberdade face
ao isolacionismo dos EUA pouco desejosos de intervir no conflito que dilacerava a
Europa. E quando a SDN foi criada, foi ainda Bergson que viu confiada a direcção
da comissão de cooperação intelectual, esboço da actual UNESCO.
Implicado e comprometido nos debates e nos conflitos do seu tempo, Bergson não é
menos hostil a qualquer conceptualização da crise. Será por desconfiar do hegelianismo
(que aliás conhece mal) – e ainda mais do materialismo histórico – que pretende poder
prescindir de um conceito tão central nas filosofias dialécticas da história? Ou não é
antes porque desde Les Données Immédiates de la Conscience (1889), o ser, para ele, não
conhece cesura nem mesmo instante pois que a memória integral do passado assegura
ao regime temporal uma coesão absoluta, apenas dissimulada pela descontinuidade
da linguagem e da prática social?
1
VERDENAL René – «La philosophie de Bergson». In Histoire de la Philosophie. Dir. François Châtelet.
Paris: Hachette, 1973. T. 6, p. 252.
2
Œuvres, Édition du Centenaire. Paris: PUF, 1970, p. 1228.
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Se, por conseguinte, «L’Humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès
qu’elle a faits» é só porque «elle ne sait pas assez que son avenir dépend d’elle».3
Por outras palavras, as ditas crises não são então senão efeitos de uma ignorância,
sofrendo a humanidade por desconhecer que é livre. Uma humanidade – ou uma
individualidade – que não duvidasse da sua vitória saltaria por cima das crises
sem mesmo se aperceber da sua existência exactamente como Diógenes provava o
movimento, contra as argúcias de Zenão, apenas caminhando.
Uma crise seria assim então, na óptica bergsoniana, um caso típico de «ilusão
retrospectiva»: é um fantasma que não existe senão para quem, como o historiador,
espectador e não actor da temporalidade, comete o erro de olhar para trás!
A ironia da história quis que Les Deux Sources aparecessem no ano que precedeu
a eleição de Hitler na chancelaria do Reich. Mas nem a guerra nem o Krach de
Wall‑Street conseguiram desmentir o triunfalismo de L’Evolution créatrice (1907) e
não é certo que os indizíveis horrores da Segunda Guerra Mundial tivessem quebrado
o optimismo de Bergson, nascido judeu. Pois se o homem é uma consciência infeliz, é
porque desconhece a verdadeira natureza do tempo que considera erradamente sob o
aspecto do espaço como se a história não fosse senão um calendário previamente feito
ou um puzzle absurdo cujas peças preexistissem à imagem que deveriam formar. Ora, a
mudança é consubstancial ao ser que vai, sem fractura nem ruptura, de totalização em
totalização. «Aussi, selon Jankélévitch, n’y a-t-il pas place dans la durée bergsonienne
pour les conflits tragiques et insolubles si appréciés des philosophes modernes […] car
l’absurde est encore un instrument du progrès; car l’obstacle, dans L’Evolution créatrice,
est encore un organe!»4 Poderíamos assim dizer, em conclusão deste primeiro ponto,
que, nesta doutrina, a ideia de história, por um lado, e a ideia de crise, por outro lado,
são ambas recusadas: desqualificando uma, desqualifica-se a outra. As destruições da
história não são, para parodiar uma fórmula platónica, senão a imagem quebrada (pelo
olhar humano) da Evolução criadora.
2. Se a palavra crise constitui por assim dizer um hapax na obra bergsoniana, é,
ao invés «La Crise de l’Esprit»5 que promove Valéry ao primeiro lugar dos ensaístas
franceses do período entre as duas Guerras. Quem ignora o eloquente incipit: «Nous
autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles»6? Entre
a voz de Bossuet do Discours sur l’Histoire Universelle e a de Hamlet meditando no
cemitério, Valéry encontra de imediato o registo ao mesmo tempo rigoroso e sonoro
que será o seu até à apocalíptica e contudo analítica homenagem a Voltaire em 1944.
Não menos conhecida é a longa querela do mesmo autor com os historiadores:
Lucien Febvre, em Combats pour l’histoire, responderá aos argumentos destruidores do
poeta-filósofo que censurava os historiadores por serem romancistas sem o saberem.
Para esclarecer o debate, importa notar que Valéry atacava a historiografia tradicional
Idem, p. 1245.
JANKELEVITCH, Vladimir – Henri Bergson. Paris: PUF, 1959, p. 269.
5
Texto publicado em 1919, primeiro em tradução inglesa, na revista The Athenaeum.
6
VALERY, Paul – «La Crise de l’Esprit». In Œuvres I, Bibliothèque de la Pléiade. Paris: Gallimard,
1957, p. 988.
3
4
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no próprio momento em que Marc Bloch e Lucien Febvre se preparavam para criar
a École des Annales. É pois em parte um mal-entendido que o separa dos partidários
da Nova História na medida em que as críticas que dirige ao romântico Michelet não
deixam de encontrar eco na metodologia preconizada pelos dois grandes representantes
da história económica e social.
Na realidade, Paul Valéry tem um sentido profundo dos grandes acontecimentos
(mesmo se, no seu estruturalismo avant la lettre, os reduz à espuma das coisas) e
compraz-se em sonhar com as «verdadeiras» datas significativas, a maior parte das
vezes esquecidas pelos profissionais do inquérito histórico que se deixam desviar do
essencial pelo acessório. A seu ver, mais ainda do que na natureza, é na história que
as árvores escondem a floresta e as crises decisivas (de natureza económica, sanitária,
epistemológica, etc) escapam aos defensores da história diplomática.
Longe pois de recusar o valor dos conhecimentos históricos, Valéry deseja o
aparecimento de uma ciência liberta das ilusórias pretensões da «ressurreição integral
do passado» (segundo a concepção romântica de Michelet) e enfim antropologicamente
atento aos substratos que determinam as condições da vida quotidiana em tal ou tal
época ou às rupturas subterrâneas que as alteram de forma definitiva: não se reveste
a introdução da sífilis na Europa, a longo termo, de mais significado do que uma
aliança militar?
Mas para compreender o verdadeiro ponto de vista histórico de Valéry (aquele que
presidirá ainda aos seus Regards sur le Monde Actuel, 1931), convém referir que ele é
antes de mais um «psicólogo», sendo o seu método constante a introspecção. É por
isso que a «Crise do espírito» reflecte tanto a crise do seu próprio espírito quanto as
perturbações de toda a espécie que ameaçam a sobrevivência da Europa.
Mais do que uma testemunha do seu tempo, ele é – como o seu celebre M. Teste –
uma testemunha do funcionamento e dos disfuncionamentos da sua actividade mental
que não faz senão projectar no palco planetário. Sentindo-se ele próprio integralmente
europeu, não lhe é difícil analisar o seu próprio mal-estar segundo esse Espírito europeu
vítima das suas próprias contradições internas.
Aliás, as condições da crise pré-existiam à guerra de 14-18: um observador perspicaz
poderia descortiná-las desde essa Belle Epoque que dissimulava as origens em parte
«culturais» (como não se dizia ainda então) da catástrofe a acontecer. Sem dúvida que
estes factores pré-existentes (constitutivos da modernidade) não eram suficientes para
precipitar a civilização no abismo: foi preciso o conflito, a destruição da elite, a ruína
do sistema económico e financeiro para que a crise do espírito se transformasse numa
calamidade material irremediável.
Assim, é a política – essa falsificação ideológica dos valores intelectuais – que carrega
a responsabilidade da catástrofe mundial. É a política que exalta as recordações históricas
opondo as memórias nacionais entre si. É ainda ela que apela à violência lisonjeando
os mais baixos instintos da massa de que a democracia parlamentar explora a força
com um maquiavelismo meio consciente (pois se fosse puramente consciente não seria
tão repreensível!). Para um pensador da história como Valéry, poucos factos – desde
que sejam bem escolhidos – chegam para raciocinar sobre o destino das nações e das
culturas, pois que tudo já está escrito na inteligência que considera lucidamente o
seu drama interior.
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Sem conhecer Hegel e pouco tendo lido Marx (de quem folheia no entanto com
simpatia intelectual O Capital), Valéry vê na dialéctica – sem a designar desta forma – a
atitude natural do pensamento e na crise o momento agudo da negação («La connaissance
c’est la possession de quelque chose au moyen d’une contradiction»7 escreve nos seus
Cahiers). Por isso este dialéctico-nato não encontra nenhuma dificuldade em pensar
dialecticamente a história e, singularmente, a história moderna cujo ciclo se abre
com as Revoluções americana e francesa. É preciso que as civilizações morram para
poderem reviver, eventualmente, sob outras formas e em outros lugares. Se a Europa
terminou a sua carreira auto-aniquilando-se num conflito fratricida, o espírito europeu
vai renascer na América: o ensaio «L’Amérique projection de l’esprit européen» (vide
Regards sur le monde actuel) ilustra esta lei da dinâmica espiritual. Uma ideia precisa
de ser negada para surgir de novo e transformada, e o mesmo acontece com a Europa
que é menos uma herança histórica, menos um espaço geográfico do que um espírito
nascido da confluência de três influências (grega, latina e cristã). Da terrível crise de
que sai exangue, renascerá uma outra Europa, talvez exportada para o Novo Mundo
mais animada pelas mesmas contradições fecundas que fazem o seu génio próprio.
Valéry não está pois longe de fazer da Europa o próprio Espírito (remetemos, a
este propósito para o texto «L’Européen» que se segue a «La Crise de l’Esprit»). A crise
intelectual – mas também artística e moral – da Europa é uma revolução permanente:
sem a desastrosa intervenção das ideologias políticas, a crise não seria, como a dialéctica,
senão criadora. Mas é preciso, infelizmente, contar com a bêtise que multiplica, de
bom grado, o sofrimento no mundo.
A serena duração de Bergson e o instante trágico de Valéry conduzem assim a duas
leituras contrárias da história. O debate que se perfila por detrás da diferença das suas
visões do mundo compromete definitivamente a concepção que cada um deles tem da
dialéctica e da negatividade. Ao optimismo ontológico de Bergson, teórico da «evolução
criadora» e redutor do Nada, opusemos, neste breve paralelo, o «niilismo criador» de
Valéry. O primeiro faz, como Kant, da dialéctica uma simples lógica da aparência,
um arranjo estéril de conceitos e do negativo um trompe-l’œil. A crise, para ele, não
poderá nunca atingir a duração vital, o regime substancial do ser (as civilizações, como
os criaturas, podem desaparecer mas subsistem para sempre na memória ontológica).
Ao invés, a crise é, para o segundo, o próprio regime do espírito europeu que, como
o pássaro da fábula, renasce indefinidamente das suas cinzas.

7

VALERY, Paul – Cahiers. Édition fac-similé. Paris: CNRS, 1957. T. 18, p. 442.
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Memoria e Amnesia
No es nada fácil enfrentarse colectivamente con el pasado. Ni tampoco saber qué
se debe hacer con él. La gestión del pasado o de la memoria colectiva ha preocupado
siempre a las sociedades, pero algunas culturas tienden a recordar su pasado más
que otras. Los ingleses y los norteamericanos tienen memorias colectivas «cortas»,
mientras que los polacos y los irlandeses las tienen «largas». Burke afirma que los
ingleses prefieren olvidar. En su opinión, «adolecen – o quizá disfrutan – de lo que
se ha denominado “amnesia estructural”»1. En este hecho, influyen aspectos diversos.
Aparentemente, la amnesia está más relacionada con los vencedores de un conflicto,
que tienden a imponerla al resto de la sociedad. La memoria tiene más que ver con
los vencidos. Estos procuran recuperar el pasado – no solo reinterpretarlo y analizarlo –,
tal vez para rehabilitarse socialmente y para hacerlo con sus ideas.
Cuando el pasado es traumático – un enfrentamiento bélico o un régimen represivo –,
las comunidades se preocupan por su abordaje colectivo. En España, el golpe militar
de 1936 contiene un significado tanto sociopolítico como cultural: está relacionado
con la destrucción de un modelo político – el modelo republicano –, está en conexión
con el periodo más represivo de su historia – la dictadura franquista – y tiene que ver
con el sistema político más estable que ha logrado disfrutar ese país – la monarquía
parlamentaria de 1975-2010 –. Tales hechos concitan lecturas divergentes y, de algún
modo, se enfrentan entre sí. La construcción de un relato colectivo que diferencie esos
tres hechos no es del todo posible, de modo que aún hoy en día conviven varios relatos
que los mezclan, los agrupan en uno solo o directamente los fraccionan en función de
ciertos intereses particulares. La existencia de diversas memorias – desde las individuales
a las comunitarias – perviven como «comunidades de memoria», agrupadas en torno a
grupos sociales, esferas públicas de opinión, familias y comunidades nacionales, pero
también en torno a memorias oficiales y no oficiales2.
Este conjunto de memorias han supuesto un contrapeso a la organización social y
cultural de la amnesia colectiva producida desde ciertos sectores de las elites políticas,
culturales y sociales. Una prueba de esa amnesia fue la amnistía decretada en el
Parlamento español en octubre de 1977. Ello favoreció, según muchos autores, un
pacto de silencio y olvido sobre los crímenes de la dictadura franquista. Este pacto se
apoyaba en el poder de las elites procedentes del franquismo, pero también en una
idea que rondaba en la cabeza de las elites de los vencidos de la guerra civil española y
que desde mediados de la década de los 50 apoyaría el Partido Comunista de España
(PCE), el principal motor de la lucha antifranquista: la reconciliación nacional. Solo
recientemente se ha visto este proceso de reconciliación como un mecanismo imperfecto
en los cambios de régimen político. Como señala Robertson, «el verdadero propósito
de un estatuto de amnistía en tiempo de transición no es promover la “reconciliación
nacional” ni reducir en una nueva sociedad el demoledor deseo de venganza, sino
permitir a los funcionarios del Gobierno y a los oficiales militares y policiales rehuir
1
BURKE, Peter – Varieties of Cultural History. Cornell University Press, 1997. Cito por la traducción
española, Formas de Historia Cultural. Madrid: Alianza Editorial, 1999, p. 78.
2
BURKE – Formas…, p. 80-81.
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cualquier responsabilidad por los crímenes contra la humanidad que ordenaron o
cometieron»3.
Ese momento – la decisión de amnistiar los crímenes del franquismo – fue el «origen
remoto» del consenso de la Transición, un nuevo elemento fundacional para el sistema
democrático español4. Esa idea de la reconciliación se extendió a partir de los años 50
del siglo XX bajo el soporte sociocultural de que la guerra civil estaba superada, pero
también bajo el paraguas de las tesis soviéticas de la coexistencia pacífica entre los dos
bloques mundiales con el objetivo de evitar una posible guerra nuclear 5. De la cultura
política mundial de esos años procede un caldo de cultivo que prepara las ideas de
consenso, alianza y ausencia de venganza, pese a que hubo que esperar varias décadas
para que tales ideas se representasen de modo práctico en el mundo occidental6. Producto
también de esa cultura política de la «reconciliación» son los procesos de revisión y
gestión del pasado que llevaron a cabo, por ejemplo, los alemanes o los franceses. Esa
cultura de la reconciliación se fue construyendo desde los años 50 en una serie de
espacios públicos en los que se estaba ordenando una corriente antifranquista dentro
de España7 y una cultura de la negociación en el ámbito occidental.
En 1968, cuando se había recrudecido la política represiva franquista con la
agitación política de los últimos años de la dictadura, un dirigente del PSUC defendió
delante del Tribunal de Orden Público la política de «reconciliación» del PCE como
una «voluntad de contribuir a la liquidación del espíritu de guerra civil existente en
España desde 1936». Llegó a afirmar que era el momento de «poner fin a los odios
engendrados por la represión»8. Indicaba una tendencia «política» en la consideración
de los traumas colectivos de una comunidad. Permite entender una actitud presente
también en los vencidos, una predisposición que pretendía resolver políticamente el
pasado traumático, sin que se produjese intervención judicial alguna. No solamente
Cf. ROBERTSON, G. – Crimes Against Humanity. The Struggle for Global Justice. London: Penguin
Books, 2006, Third Edition. Cito por la traducción española Crímenes contra la humanidad. La lucha por
la justicia global. Madrid: Siglo XXI, 2008, p. 295.
4
CASTRO, Luis – Héroes y caídos. Políticas de la memoria en la España contemporánea. Madrid: Los
Libros de La Catarata, 2008, p. 255-265.
5
Es un eufemismo hablar de coexistencia pacífica en ese periodo. En realidad, los dos bloques surgidos
de la Segunda Guerra Mundial utilizaron diversos mecanismos (guerras, invasiones, amenazas bélicas,
campos de concentración, el muro de Berlín, disminución de la libertad de expresión, financiamientos de
operaciones militares) para impedir el avance de los derechos humanos.
6
A pesar de ese contexto de un «nuevo orden mundial» que surge tras la Segunda Guerra Mundial y
los procesos de Nüremberg, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con la Convención
del Genocidio (1948), hubo que esperar hasta la década de los setenta para modificar la visión sobre los
crímenes cometidos por los gobernantes de ciertos regímenes, sobre todo tras los excesos cometidos por
Pinochet en Chile. El tsunami de los derechos humanos no alcanzó las transiciones políticas del sur de
Europa (Portugal, Grecia y España) o se hizo lo posible para que tal perspectiva no influyese en los cambios
políticos de esos países.
7
A través de «espacios» con presencia de universitarios, obreros e intelectuales, como la I Jornada de
Reconciliación Nacional (1957), las diversas huelgas convocadas a finales de los 50 y durante los 60, los
comités universitarios, ciertos movimientos políticos clandestinos, los comités de presos en las cárceles, las
asociaciones vecinales o de barrio, las revistas intelectuales, etc. Cf. AGUILAR, P. – Políticas de la memoria
y memorias de la política. Madrid: Alianza, 2008, p. 175-177.
8
CASTRO – Héroes…, p. 260.
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se puede aludir a que esa afirmación se hizo en un contexto coercitivo sin más. Existía
latente una cultura de la reconciliación que incidía en ciertos espacios públicos y que
llegó a anular en algunos sectores sociales el ánimo de revancha. La actuación de una
política de justicia en función de una serie de los crímenes contra la humanidad se
adecua a una realidad concreta, por tanto, en función de cada país, pero también en
relación a la evolución de los procesos de democratización mundial.
Los vencedores de los conflictos bélicos, instalados en el poder, generan un
desequilibrio en la visualización de esas «comunidades de memoria», en las que suelen
introducir reinvenciones y mitificaciones de los aspectos que más les interesan. A esas
reinvenciones y mitificaciones tampoco son ajenos los vencidos9.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal Militar de Nüremberg juzgó a
veinticuatro criminales de guerra. En Alemania y en otros países invadidos por los
nazis fueron procesados entre 1947-1990 más de sesenta mil personas. La mayoría se
acogieron a «políticas de clemencia», de forma que fueron finalmente liberados. En otros
casos, no se utilizó esa magnanimidad: el Consejo del Control Aliado acusó a cuatro
mil responsables de diversos delitos y fueron ejecutados unos setecientos. En Francia,
se estudiaron ciento sesenta mil casos de colaboración durante el periodo de ocupación
nazi. Una cuarta parte acabaron encarcelados, siete mil fueron condenados a muerte
y de ellos solo mil quinientos fueron ejecutados. La cultura de la «reconciliación
nacional», que se había extendido por la opinión pública, amnistió al resto gracias a
dos leyes de amnistía durante los primeros años de la década de los cincuenta. Los
griegos juzgaron su dictadura entre 1974 y 1975, sentenciaron a una cuarte parte de
los cien dirigentes del golpe militar de 1967 y llevaron a cabo numerosas purgas entre
sus funcionarios con implicaciones en violaciones de los derechos humanos. Todo ello
terminó con pocas condenas.
Los años ochenta y noventa son los de la constitución de «espacios de deliberación
democrática» en varios países americanos, europeos y africanos. La intención era
responder legalmente a las torturas y asesinatos que se habían producido en muchos
países del mundo. En todos ellos, la transición a nuevos sistemas políticos democráticos
suponía resolver el problema de los crímenes de los anteriores gobernantes. Se optó por
procesos de deliberación diversos, dirigidos por la intención de visualizar socialmente
los crímenes. Se emitieron informes sobre la represión (Argentina, Chile), se crearon
comisiones parlamentarias (Bolivia, Uruguay, Paraguay), se investigaron las violaciones
y los crímenes por parte de organizaciones no gubernamentales (Brasil, Bolivia,
9
GRACIA, Jordi – La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España. Barcelona: Anagrama, 2004,
p. 17. En el caso de Portugal, con posterioridad al golpe de 1974, se produjo una disputa para imponer
la «visión del tipo de sistema político que había que establecer», con una marcada inflación ideológica.
Estos procesos de fundamentalismo ideológico produjeron la santificación de los principios políticos como
verdades absolutas, la demonización del adversario, la fijación de una identidad colectiva y la adhesión a
una visión totalizadora de carácter excluyente, cf. PINTO, Antonio Costa – «El ajuste de cuentas con el
pasado en una turbulenta transición a la democracia: el caso portugués». In BARAHONA DE BRITO,
Alexandra; AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma; GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen (eds.) – Las políticas
hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: Istmo, 2002, p. 103‑133;
LECHNER, N. – Los patios interiores de la democracia. Santiago de Chile: Facultad Lationamericana de
Ciencias Sociales, 1988.
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Uruguay y Paraguay) y se crearon comisiones de la verdad (Ecuador, países del Caribe
y América Central). En algunos países se juzgó rápidamente a los responsables – como
en Argentina –, pero nuevamente la representación del perdón, como una variación
de la cultura de la reconciliación culminó el proceso años después. Tal vez el caso
más paradigmático es el de Bolivia. Los principales responsables fueron acusados de
diversos delitos y fueron encarcelados10.
Un aspecto fundamental de estos procesos es que fueron protagonizados, de algún
modo, por la sociedad civil. No fueron realmente procesos oficiales, sino controlados por
particulares, por organizaciones locales no gubernamentales relacionadas con los derechos
humanos, por la Iglesia e, incluso, por la propia ONU. En todos ellos, era prioritaria la
cultura de la investigación y de la reconciliación. Los procesos terminaron con leyes de
amnistía y con ciertas restricciones o exclusiones en las acusaciones, como ocurrió en
Brasil, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití. En la actualidad, existen
muchas dudas sobre la legalidad de esas leyes de amnistía, que se contemplan como un
trueque de «favores», para que las antiguas autoridades renuncien a sus deseos de seguir
gobernando o para evitar que favorezcan un nuevo golpe militar. Robertson es muy
claro al respecto: la tendencia a perdonar y a olvidar es consecuencia de las directrices
en política exterior de los diferentes gobiernos. Los crímenes contra la humanidad se
trataron hasta casi el final del siglo XX como un asunto que había que abordar a partir de
concesiones negociadas, pero nunca a través de juicios con todas las garantías. Durante
varias décadas se han preferido las amnistías y las comisiones de la verdad11. No está
nada claro que se obtenga un proceso de reconciliación a través de ambos mecanismos
entre responsables y víctimas, como se ha podido comprobar en el caso de Sudáfrica12.
Las organizaciones de los derechos humanos crearon comisiones de la verdad
en varios países africanos durante los años noventa. En ciertos casos, se juzgó a
funcionarios, policías y fuerzas armadas (Burundi, Etiopía y Ruanda). En el caso
de Ruanda, se introdujo la constitución de un «espacio de deliberación superior» a
través de la constitución de un Tribunal Penal Internacional. Un ex ministro de aquel
país fue condenado a muerte. Sin embargo, la respuesta habitual fue la concesión de
amnistías (Sierra Leona, Liberia, Angola), como mecanismo propio de la cultura de la
reconciliación que cada vez había ganado más presencia internacional. En cualquier caso,
los contextos bélicos de esos países y la fragilidad judicial favorecieron la difusión de
esos procesos. En realidad, ha seguido siendo dominante esa relación entre «espacios de
deliberación» (informes, comisiones de la verdad, recuentos exhaustivos de violaciones y
desapariciones) y procesos de perdón, amnistía y reconciliación (Filipinas y Sri Lanka)
durante la última década del siglo XX.
10
Los datos proceden de BARAHONA DE BRITO, A., P. AGUILAR FERNÁNDEZ y C. GONZÁLEZ
ENRÍQUEZ – Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias.
Madrid: Istmo, 2002, p. 31-41; y ROBERTSON – Crímenes… p. 271-276.
11
El libro fundamental sobre las «comisiones de la verdad» es el de HAYNER, Priscilla – Unspeakeable
truths. Facing the Challenge of Truth Commissions. New York: Routledge, 2002. Para los procesos de rendición
de cuentas, cf. ELSTER, J. – Coming to Terms with the Past, A Framework for the Study of Justice in the
Transition to Democracy. In Archives Europeénes de Sociologie. 39 (1998) p. 7-48; ELSTER, J. – Closing the
Books: Transitional Justice in Historical Perspective. Cambridge: University Press, 2004.
12
Cf. ROBERTSON – Crímenes…, p. 270-271.
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La revisión del pasado de la guerra civil y de la dictadura en España se relaciona
con esta perspectiva general de los procesos de aplicación de justicia política en los
cambios de régimen. En esos procesos, se generan una serie de «espacios de deliberación».
En ellos, se puede producir una intervención restringida de las elites, una mayor o
menor participación de la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales
o particulares, una tendencia a la vía del perdón y de la reconciliación y, solo más
recientemente, la decisión de actuar con juicios y condenas.
La guerra de los acholi, una etnia del norte de Uganda, se afirmó en un uso
desorbitado de la violencia. El llamado Ejército de Resistencia del Señor, una especie
de grupo mesiánico rebelde, empleó a niños secuestrados como parte de sus fuerzas
armadas. Los obligaban a quemar cabañas, a rebanar las bocas de los enemigos y
a golpear a los bebés hasta la muerte en morteros de madera, como si estuviesen
moliendo grano. Era una modalidad máxima en el uso de la violencia. El conflicto se
alargó durante veinte años. En el verano de 2006 se firmó un alto el fuego. Entre las
medidas contempladas por la Corte Penal Internacional de La Haya figuraba conceder
amnistías a los principales responsables. A ello contribuyó la postura de las víctimas.
Fueron ellas las primeras que deseaban dejar atrás la pesadilla de ese ejército de
preadolescentes armados con bayonetas. Preferían el perdón, el olvido y alguna forma
de reconciliación, del mismo modo que aquel antiguo dirigente comunista español
se lo hizo ver al tribunal que lo juzgaba. Muchos funcionarios ugandeses mostraban
la misma disposición de propiciar una amnistía con tal de que el conflicto terminase.
Los acholi hablan de una vieja solución para estos enfrentamientos tan duraderos: el
«mataput», que significa «beber una infusión de una raíz amarga de una copa común».
Es decir, una ceremonia de reconciliación tradicional en la cual es más importante el
objetivo de lograr la paz que el castigo. Es lo que la generación de los ancianos acholi
enseña a los más jóvenes. Los castigos en la cultura de esta etnia ugandesa no son
habituales. Creen que no son beneficiosos. La memoria de las atrocidades de la guerra
y de la represión propicia, según estos viejos africanos, la reconciliación, la amnistía
y, quizás, la amnesia institucional o colectiva. Una manera de negociar el ritmo de la
memoria y de la amnesia, porque solo a través de una cíclica combinación de recuerdo
y de olvido es como una comunidad puede contener el flujo del pasado.

El mataput español
No algo muy apartado de esa vía de la reconciliación, de ese «mataput», de beber
de una copa común, fue la solución que se adoptó en España cuando comenzaba la
Transición13. La ceremonia culminó con una amnistía decretada por el Parlamento
en octubre de 1977 que eximió de culpa a las autoridades, a los funcionarios y a los
Es la tesis de cf. JULIÁ, S. – Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición. Claves de Razón
Práctica. Nº 129 (2003) p. 14-24, que ha sido muy contestada en diversos sectores académicos y no tan
académicos. cf. CASTRO – Héroes…, p. 279-283; ESPINOSA, F. – Contra el olvido. Historia y memoria
de la Guerra Civil. Barcelona: Crítica, 2006, p. 135-204. No obstante, recordemos que los diputados
comunistas del Parlamento español, algunos con décadas de persecución y cárcel, votaron a favor de la
Ley de Amnistía en 1977.
13
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agentes del orden público del régimen franquista 14. Este «mataput» hispano ha venido
siendo criticado por introducir un déficit democrático en el sistema político español 15.
Dentro de esa copa compartida los representantes de los dos bandos enfrentados en
la guerra civil – la Transición representaba en teoría una transformación no solo del
régimen político sino también un cierre definitivo del conflicto bélico entre 1936-1939 –
vertieron consenso, olvido y silencio. Los efectos de esta combinación se extendieron
a toda la sociedad española, bien porque la crisis padecida por el régimen franquista
desde 1960 transformó social, política y culturalmente a los ciudadanos, bien porque
el efecto de la dominación autoritaria de la dictadura inoculó el trauma de la guerra,
el miedo a los militares y a la derecha franquista en la sociedad española.
Durante el proceso de Transición la amnesia se vivió como una especie de
representación ceremonial de las dos tribus hispanas enfrentadas, pero decididas, tras
la muerte del dictador, a compartir ese «mataput». El decreto de amnistía de 1977
fue una manifestación de esa amnesia, de la necesidad de olvidar, de que el mataput
provocase los efectos adecuados para preferir la paz y la reconciliación antes que el
castigo: «La mayoría de las fuerzas políticas compartía la convicción de que amnistía
general era un paso previo imprescindible para la apertura de un proceso constituyente
sobre el que no pesara la sombra alargada de la Guerra Civil y la dictadura»16.
Durante la Transición peligró la reforma política17. Un sector procuró mantener
un fuerte control sobre el curso político, condicionando muchos aspectos del proceso.
Otro sector estaba decidido a amnistiar, ocultando o censurando si fuese preciso el
pasado. Las estrategias adoptadas estuvieron relacionadas con el fracaso previo de la
guerra civil (1936-1939). Existía una red alternativa de espacios públicos – inclusive
familiares – donde se había impuesto esa idea. Es decir, existía un acuerdo de no
repetir errores pasados, que facilitó los espacios de negociación, obligando a establecer
compromisos por parte de las elites. Colomer apunta que el aprendizaje a partir del
fracaso de la Segunda República fue un factor muy influyente para establecer los pactos.
La marginación de los grupos procedentes del franquismo de los nuevos procesos de
deliberación influyó en la ejecución de un golpe militar en 198118.
La amnistía fue uno de los elementos fundamentales de la negociación. Afectó a los delitos políticos
y faltas anteriores al 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas, y a otros similares,
sin mediación de violencia alguna, realizados hasta el 6 de octubre de 1977. Sobre todo, amnistiaba los
«delitos de rebelión y sedición» con el fin de inhabilitar cualquier pretensión de juzgar los crímenes del
franquismo. Las autoridades, funcionarios y agentes del orden público del régimen anterior fueron eximidos
de la comisión de cualquier delito. Sin embargo, los presos políticos antifranquistas no fueron amnistiados
hasta después de las primeras elecciones democráticas de junio de 1977. A través de ella quedaron eximidos
de culpa los presos de ETA y del GRAPO el 15 de octubre de 1977, fecha de aprobación de la Ley de
Amnistía. La ley ha sido contemplada como una «ley de punto final» para las autoridades franquistas, cf.
ALBEROLA, O. y VILLAGRASA F. – Miedo a la memoria. Historia de la ley de reconciliación y concordia.
Barcelona: Flor del Viento, 2008, p. 54-60. También ha sido vista como una ley que igualaba los crímenes
del franquismo con los de los defensores de la democracia, cf. CASTRO – Héroes…, p. 279-280.
15
Quien ha defendido más claramente esta tesis es NAVARRO, V. – El subdesarrollo social en España.
Causas y consecuencias. Barcelona: Anagrama, 2006, p. 125-178.
16
CASANOVA, J. y GIL ANDRÉS, C. – Historia de España…, p. 283 y 325.
17
Cf. TUSELL, J. – Dictadura franquista y democracia, 1939-2004. Barcelona: Crítica, 2005, p. 291-295.
18
Cf. COLOMER, Josep M. – La transición a la democracia: el modelo español. Barcelona: Anagrama,
1998, p. 12-13.
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El objetivo del pacto era evitar el dolor del recuerdo y la representación de que
muchos crímenes de la dictadura se habían producido con una significativa colaboración
de los «ciudadanos corrientes» que perpetuaron la existencia del régimen 19. Hubo, pues,
un acuerdo tácito entre las elites franquistas y los grupos de oposición para evitar que
el pasado se convirtiese en objeto de debate político. El pacto se sustentaba en que la
guerra civil había sido un conflicto entre hermanos con culpas similares, con crímenes
horrendos en ambos bandos20. El discurso de que un conflicto así no debía volver a
repetirse caló en la cultura política ciudadana, porque existían además condiciones
para ello. Ayudaba la incertidumbre del cambio político, la crisis económica, la
agitación social, el terrorismo de derechas e izquierdas y la constante amenaza de una
involución militar21.
La influencia de los actores políticos en la gestión de los procesos de negociación
fue muy relevante, en especial porque a la muerte del dictador no existía una alternativa
mayoritaria sobre las otras. Con todo, no todos los procesos, especialmente en su
inicio, estuvieron marcados por la negociación. La convocatoria de las primeras
elecciones parlamentarias se consiguió a través de presiones y amenazas sobre los
sectores continuistas del régimen franquista. A cambio, los continuistas impusieron la
forma monárquica de gobierno y la forma unitaria de Estado. Hasta ese momento, la
oposición no había intervenido en ningún espacio de deliberación. Lo hicieron cuando
los resultados electorales la situaron en una disposición idónea para intervenir. Por su
actuación en los procesos de decisión se consiguió la firma del «Pacto de la Moncloa»
sobre política económica, la creación de gobiernos regionales y la elaboración de una
nueva Constitución.
La cultura de la reconciliación estaba ya presente en ciertos espacios privados
durante la dictadura franquista. Una cierta tradición democrática se conservó
en algunos círculos. Era un modo de alejarse, a través de la asunción de algunos
códigos democráticos, de la tradición de colaboración con el régimen. Pese a que
lo intentan de un modo exhaustivo, los regímenes autoritarios no consiguen acabar
con la construcción de espacios democráticos regulados por tradiciones con mucho
arraigo interno. Esos códigos se trasladan además a ciertos espacios alternativos o de
otro tipo22. El legado ideológico democrático de la «reconciliación» se transmitió a
través de diversas generaciones hasta el momento en que se produjeron los cambios
del régimen político. En muchos de esos espacios, realmente minoritarios durante
la dictadura, sus miembros se alfabetizaron en procesos de construcción cívicos y
políticos que facilitaron posteriormente la imposición de ciertos códigos en cuanto
el contexto político se modificó. De esta manera se puede entender la creación de
«espacios de resistencia», con códigos de comunicación discretamente liberales, por
parte de algunos intelectuales españoles. Algún autor ha ensayado con ello al detectar
19
Cf. RODRÍGUEZ GALLARDO, A. y MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, M.V. – «Nuestros ciudadanos
corrientes. La delación como forma de selección represiva en el primer franquismo». In VI Encuentro de
investigadores sobre el franquismo. Fundación Sindicalismo y Cultura: CCOO Aragón, 2006, p. 940-952.
20
El mito del «cainismo» actuó como un mecanismo defensivo por parte de la generación de los vencedores
de la guerra civil, aunque se extendió con facilidad a una significativa representación del otro bando.
21
AGUILAR, P. – Memoria y olvido de la guerra civil española. Madrid: Alianza, 1996.
22
Cf. MARAVALL, José María – Dictadura y disentimiento político. Madrid: Alfaguara, 1978.
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un cambio formal y de contenido en el lenguaje oficial del régimen23. Scott lo ha
contado de otra manera al aludir a la capacidad de transmisión de los valores y los
relatos en los espacios privados como oposición al discurso oficial. Es una de la formas
de protegerse de los procesos de socialización ideológica y propagandística puestos en
marcha por las dictaduras en los espacios públicos.
Con todo, es sintomático que la sociedad española no hiciese una labor de catarsis
pública, una revisión de los crímenes producidos a partir del golpe militar de 1936, de
la represión durante la dictadura y de su recuerdo silenciado y permanente 24. Después
de cuarenta años del inicio de la guerra civil, las presiones políticas obstaculizaban
una incorporación adecuada a la sensibilidad ciudadana de los hechos traumáticos
del pasado colectivo. Lo que no quiere decir que ello no se hiciese de algún modo
durante el periodo de la Transición25. No obstante, su perspectiva funcionó de otro
modo. Tal vez de modo inconcluso26. Por eso, la siguiente generación – la denominada
generación de la democracia – ha propuesto una interpretación íntegra sobre los
crímenes cometidos durante el periodo de la dictadura franquista27.

Cf. GRACIA, Jordi – La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España. Barcelona: Anagrama, 2004.
No hubo purgas, ni depuraciones, ni juicios que separasen a los miembros de la dictadura de sus
puestos o cargos públicos (policía, militares, jueces y funcionarios), como ocurrió en Portugal. Para una
comparación de las transiciones políticas en la Península Ibérica, cf. JIMÉNEZ, J. C. – España y Portugal
en transición. Los caminos a la democracia en la Península Ibérica. Madrid: Sílex, 2009.
25
Fueron años en que se publicaron muchas memorias de la generación de la guerra civil, y en que
el regreso de los exiliados (Claudio Sánchez Albornoz, Salvador de Madariaga, Santiago Carrillo, Dolores
Ibárruri, Wenceslao Roces, etc.) produjo una significativa presencia del recuerdo del conflicto bélico y de
la dictadura.
26
Muchas de las investigaciones realizadas durante la Transición sobre los crímenes y las fosas del
franquismo procedían más de periodistas y particulares y menos de historiadores (Interviú, Cambio 16,
Historia 16, Historia y Vida). La primera exhumación de una fosa común de republicanos represaliados
se realiza en 1980 en el ayuntamiento de La Solana, en Ciudad Real, cf. JULIÁ, S. – Echar al olvido.
Memoria y amnistía en la transición. Claves de Razón Práctica. Nº 129 (2003) p. 14-24. En ciertos reportajes
periodísticos, se incluían los nombres de los represores, «sobre los que todo el mundo sabe», como afirman
muchos testimonios procedentes de aquellos años, vid. para el caso gallego RODRÍGUEZ GALLARDO,
A. – Memoria e Silencio na Galiza contemporánea. Ponteareas: Alén Miño, 2008.
27
Cf. SÁNCHEZ LEÓN, P. – Estigma y memoria de los jóvenes de la transición. In SILVA, E.;
ESTEBAN, A.; CASTÁN, J. y SALVADOR, P. (coords.) – La memoria de los olvidados. Un debate sobre
el silencio de la represión franquista. Valladolid: Ámbito, 2004, p. 163-179. Para una periodización de las
políticas de la memoria en la España del siglo XX, cf. ESPINOSA – Contra el olvido…; CUESTA, J. – La
odisea de la memoria. Historia de la memoria en España Siglo XX. Madrid: Siglo XX, 2008. De alguna manera
el problema de la «memoria» es un problema generacional, porque el recuerdo sobre ciertos hechos políticos
pasados está organizado por edades, cf. SCHUMAN, Howard y Jacqueline SCOTT – Generations and
Collective Memories. American Sociological Review. Vol. 54, nº 3, p. 359-381. Este hecho explica en parte
el conflicto existente en España para establecer un relato común sobre el franquismo una vez que han
pasado treinta y cinco años de la muerte de Franco. El relato sobre la dictadura de la generación nacida
en democracia no tiene nada que ver con el de los que la padecieron, como ha tratado de demostrar
para el ámbito de un pequeño pueblo andaluz GONZÁLEZ, M. – Apuntes para un método de análisis
mnemónico intergeneracional sobre la guerra civil. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporânea.
nº 6. (2006), http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d014.pdf. En cualquier caso, no sólo la edad influye
en la construcción de un relato colectivo sobre el pasado. Otros factores como el sexo o la procedencia
introducen modificaciones muy influyentes en la memoria de una comunidad.
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Como apunta Jelin, la transformación del contexto político «implica un escenario
de luchas por el sentido del pasado, con una pluralidad de actores y agentes, con
demandas y reivindicaciones múltiples»28. En este nuevo escenario sociopolítico de
cambio institucional se construyen espacios públicos a los que se incorporan actores
que han estado situados en una posición subalterna o marginal. Entre ellos figuran
protagonistas que han padecido las manifestaciones represivas del régimen dictatorial
o familiares de desaparecidos, de asesinados o de presos. También lo hacen otros
individuos que proceden de espacios públicos en los que han mantenido prácticas
subversivas u otros que provienen de espacios públicos reducidos o privados. Con todo,
muchos otros individuos afectados por las consecuencias represivas del régimen nunca
participarán de esos espacios públicos. Ello explica la longevidad del silencio de ciertas
memorias clandestinas, cuya publicidad solo se recupera muchas décadas después. Eso
fue lo ocurrido en España. Cuando se produce la transición política del franquismo
a la democracia (1975-1982), tiene lugar una apropiación masiva por parte de la
generación más joven de ciertos símbolos y ritos prohibidos durante la dictadura, en
especial de las canciones republicanas de la Guerra Civil 29. Esta «memoria republicana»
fue siempre una amenaza al relato de la reconciliación que habían construido los
partidos políticos de izquierda30 – el PSOE y el PCE – para explicar a sus clientes
políticos su aceptación del proceso de transición política.
Durante los procesos de cambios de régimen político – sobre todo de una dictadura
a una democracia – se construyen nuevos espacios públicos. Ciertos actores sociales y
políticos precisan divulgar sus creencias, sus valores y su ideología, es decir, necesitan,
publicitar su relato sobre el pasado. De algún modo, los relatos sobre el pasado contienen
también una serie de proyectos y expectativas políticas para el futuro. Ello tiene que ver
con que durante esos procesos de cambios se da una especie de refundación estatal, de
modo que es factible que desde diferentes espacios públicos se introduzca una nueva
versión sobre la fundación de ese Estado31. La confluencia de varios relatos públicos
procedentes de sensibilidades diversas genera una lucha por imponer no sólo una
resolución del «conflicto» – es decir, cómo resolver las responsabilidades de los crímenes
y de las violaciones de los derechos humanos cometidos durante las dictaduras – sino
también la hegemonía narrativa sobre la refundación de la nación.
Aunque se haya hablado mucho al respecto del asunto, en el caso de la transición
española, «la memoria dolorosa de distintos actores políticos más que avivar las diferencias
y las confrontaciones, dio lugar a la posibilidad de convergencia y negociación»32. Todo
Cf. JELIN, E. – Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI, 2002, p. 41-42.
Para algunos aspectos referidos a la memoria de la República en el periodo democrático, cf. CUESTA
– La odisea…, p. 289-304.
30
La oposición antifranquista (PSOE y PCE) tratará de separarse de la bandera republicana durante
la Transición y los primeros gobiernos socialistas. Su imagen remitía a la agitación política del periodo
1931-1936, que la dictadura franquista se había encargado de difundir. Llegaron a prohibir su exhibición
en actos políticos de esos partidos, cf. VINYES, R. – La memoria del estado. In VINYES, R. (dir.) – El
estado y la memoria. Barcelona: RBA, 2008, p. 27.
31
Si para la generación de los vencedores de la guerra civil, esta tiene un carácter de mito fundacional,
para la generación que hizo, participó o fue testigo de la Transición, esta posee un valor simbólico de
inicio o fundación.
32
JELIN – Los trabajos…, p. 45.
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apunta a que la memoria traumática de la guerra civil jugó un papel fundamental en
ese proceso de negociación. El relato de esa «memoria traumática» estaba construido
sobre un contexto de violencia, brutalidad y locura, que produjo una ruptura en forma
de drama colectivo y que supuso la introducción del relato de la «reconciliación» y
de la «no repetición» en muchos espacios públicos, minoritarios durante la dictadura,
más densos en la transición. Aguilar señala que se produjo una recuperación activa de
la memoria de la guerra civil española justo en el momento de la muerte de Franco,
pero también una asociación mayoritaria entre la Transición y la Segunda República.
Esa asociación logró la marginalización del modelo republicano para redimensionar
la institución monárquica, sobre cuya adscripción existían preocupantes dudas33. En
esa asociación tuvo mucha influencia la generación de la posguerra que a la postre
sería en parte responsable del proceso de transición. Los sectores más dinámicos de esa
generación habían participado de espacios públicos en los que ese discurso se había
hecho mayoritario. En muchos casos, ello se había producido durante la socialización
del periodo universitario y, solo en algunos casos, en espacios construidos a partir de
las redes familiares originariamente progresistas. Y ello explica que esta generación
encargada de negociar el proceso de transición política en España utilice como
elemento de deliberación la gestión del olvido, de cierta amnesia y de cierto silencio
como mecanismo útil para afrontar los procesos de deliberación o de negociación34.
En cambio, la generación de la democracia – los nacidos en los años 60 y 70 –
mantiene una visión diferente sobre la memoria de la guerra civil y de la dictadura.
Es una generación sin traumas, sin experiencias represivas ni de cambios políticos.
Su perspectiva del pasado difiere de la de las generaciones anteriores, de modo que su
verbalización – su discurso público – no se aproxima a manifiestos retóricos anteriores.
Ahora, el discurso no es el de la reconciliación. Hay, en cambio, una preferencia en la
reivindicación del dolor padecido – persecuciones, torturas, asesinatos – por la gente
común. A veces, esa reivindicación se resume en un acto de homenaje en un espacio
público como expresión de un reconocimiento jamás obtenido, como manifestación
de una acción irreparable, pero con el deseo de llenar definitivamente la ausencia de
alguien que no está. Existe un afán de consuelo con el fin de llenar un vacío existencial
que ha durado décadas. La impresión es que esta nueva generación pretende negociar
un nuevo discurso comunitario, utilizando para ello espacios públicos diversos: prensa,
televisión, actos públicos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones memorialistas. Pero
también utilizando una nueva interpretación de lo que ocurrió desde 1936. Veremos
en el siguiente apartado cuáles son las claves de este nuevo discurso.

Negociación sobre un nuevo discurso sobre el pasado
Es cierto que durante la Transición se empleó mucho tiempo en los medios de
comunicación y en libros para hablar de la guerra civil y de la dictadura. El objetivo
era que su reiteración valiese para conseguir una amnistía que impidiese un nuevo
33
34

AGUILAR, P. – Memoria y olvido de la Guerra Civil Española. Madrid: Alianza, 1996.
AGUILAR, P. – Políticas de la memoria…, p. 30-37.
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conflicto. Esas decisiones permitieron conseguir una democracia capitalista totalmente
integrada en Europa. Pero se hizo también a costa de borrar los recuerdos más penosos
de la dictadura de Franco. Cuando en estos últimos diez años (2000-2010), la memoria
de los crímenes de la dictadura ha reaparecido, de modo que se ha conseguido poner
en marcha una cierta política de la memoria, una parte significativa de la sociedad se
ha puesto en contra35. De este modo, el pasado se ha incorporado a la arena política,
como un tópico más de controversia, en un momento de «globalización de la memoria».
Durante la Transición, seguramente fueron los actores políticos – de derecha o de
izquierda – los más propensos a la desmemoria, a una suerte de amnesia colectiva,
que consideraron benéfica para el proceso de cambio político que se había puesto en
marcha. Aquellos consideraban que debían ser los historiadores quienes se encargasen
en exclusiva de la memoria de la guerra civil y de la dictadura. Entre esos actores
políticos, los partidos de izquierda que comenzaban a incorporarse a las estructuras
de poder en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, insistieron en la
necesidad de dejar a un lado la memoria traumática de la represión. Entendían que
las consecuencias de la dictadura estaban superadas. Coincidían, pues, con lo que
pensaban todas las fuerzas de la derecha franquista y posfranquista.
Los catorce años de gobierno socialista supusieron un largo proceso de desmemoria.
A pesar del significado histórico que conllevaba la llegada al poder de una de las
fuerzas históricas derrotadas en la guerra civil. La situación varió en 1996, con el paso
a la oposición del PSOE y las dos legislaturas del partido conservador español del
Partido Popular. La memoria comenzó a entrar en la agenda política de los partidos.
Se construyó un discurso de la Transición delimitado como un periodo de amnesia
que había que revisar y recuperar. El nuevo relato se centró en las escenas ignoradas
y ocultas. Las menos revisitadas. En una de ellas aparecía la reconversión política de
los antifranquistas de «última hora». En otra, el «franquismo sociológico» de buena
parte de la clase media española, incapaz de asumir ciertos aspectos del progresismo
democrático imperante en el mundo occidental.
Hacia finales del siglo XX los partidos políticos de la izquierda española descubrieron
sorprendidos que el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista no habían sido
condenados en el Parlamento. Sólo se consiguió hacer en 2002. El nuevo acuerdo
público refundaba los aspectos básicos de la Ley de Amnistía de 1977, como una
continuación discursiva de la que era imposible abstraerse. Sin embargo, tal condena
trajo consigo una nueva percepción generacional sobre la Amnistía de 1977 como
una ley de «perdón o de punto final». En el foco, se colocaron cuestiones como la
exención de responsabilidades políticas de los represores y de los corruptos políticos y
funcionarios franquistas. Del carácter fundacional del consenso y la negociación, que
habían sido prioritarios en el discurso de la generación anterior, se pasó a la impunidad
como argumento fundamental en este nuevo relato.

Como acto fundacional de este nuevo proceso de recuperación de la memoria de los crímenes del
franquismo actúa la apertura de la primera fosa común de víctimas republicanas de la guerra civil española
realizada con técnicas arqueológicas y forenses en el año 2000 en una pequeña población de El Bierzo, cf.
http://www.memoriahistorica.org/
35
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Además, se llegó a un acuerdo generacional sobre las dificultades que las políticas
de la memoria habían encontrado durante la Transición. Y no sólo de parte de los
antiguos franquistas. La nueva lectura de la Transición señala la responsabilidad de la
izquierda, y su proceso de reconciliación iniciado en los años 50, como el elemento
fundamental del abandono de la memoria de los represaliados de la dictadura. Esa
actitud se ha interpretado como posibilista, al primar la incorporación a la vida
política y la amnistía sobre la denuncia de los crímenes y los asesinatos del franquismo.
Aquel proceso contemplado como una «negociación» en los años 70 es visto ahora
como una «autocensura» o un «silencio pactado» con el único fin de evitar conflictos
y de propiciar un consenso fundacional, en el que los hechos del pasado tenían un
simple valor abstracto, como error colectivo. Este relato de la Transición apunta a la
complicidad de los dos partidos mayoritarios, UCD y PSOE. Ellos evitaron cualquier
manifestación pública en relación con los abusos sufridos por las víctimas del franquismo.
A ello colaboraron también otros partidos minoritarios. Las instituciones públicas
consideraron innecesario un discurso que divulgase los traumas del pasado, porque la
primacía del futuro inmediato y de un proyecto de convivencia pacífica lo evitó. Sin
embargo, la emisión de ese discurso público sobre los delitos del franquismo, y sobre
sus responsables, hubiese adquirido el valor de un informe similar a los redactados
posteriormente por varias comisiones de la verdad en otras partes del mundo. En este
nuevo discurso que está ocupando ciertos sectores de la sociedad española, esa es la
anomalía en la Transición española: el silencio oficial sobre los crímenes del franquismo.
La ausencia de un inventario exhaustivo de víctimas ha prolongado su desaparición en
la conciencia cívica de los españoles. Tal «abandono histórico y civil» se ha visto como
un desprecio por los desaparecidos, por los humillados, por los asesinados.
Finalmente, este nuevo discurso de la Transición ha ido consolidando también
una nueva perspectiva sobre la dictadura franquista y la democracia. Se acepta sin
discusión que esa dictadura ha sido una de las más sangrientas de la Europa Occidental.
Además, la democracia heredó un tejido social débil como consecuencia de la terrible
represión de cuarenta años. La influencia de la política norteamericana desde los años
50 favoreció una transición monárquica, con un gobierno conservador protegido
por el ejército y alineado con los países occidentales. Se procuró el encuentro de los
grupos franquistas en el poder y las nuevas elites políticas preparadas con dinero y
directrices norteamericanas durante los años 60. La idea era garantizar la formación
de dos partidos políticos – uno conservador y otro socialista – como responsables
de un proceso político que mantuviese todo el aparato administrativo-represivo del
franquismo. El continuismo permitía la incorporación de los nuevos gestores y políticos
destinados a dirigir el cambio a nivel local y estatal.
A este modelo de explicación sobre la «fundación democrática» de España se
le ha denominado «transición intervenida» o «democracia secuestrada» 36. Con ello
se hace referencia a que la monarquía, la unidad de España y las Fuerzas Armadas
se convirtieron en tres elementos intocables e innegociables. El desapego por esa
«democracia secuestrada», sobre la que la población no percibía marcas de autoría,
explica que cuando se produce el golpe de estado del 23 de febrero de 1981 no hay
Sobre esta tesis, cf. GARCÉS, J. – Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, Americanos y Españoles.
3ª edición. Madrid: Siglo XXI, 2008.
36
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ningún tipo de reacción popular activa contra los tanques que ocuparon las calles.
Se afirma que nadie tuvo interés en arriesgar su vida por esa «democracia secuestrada»,
que de alguna forma no era suya.
En este secuestro democrático, no había lugar para la revisión del pasado, al menos
hasta que la generación protagonista de la guerra civil desapareciese cronológicamente,
como le solicitó el general Gutiérrez Mellado, representante de la España vencedora,
al futuro presidente socialista Felipe González 37 . Algo que prácticamente se ha
cumplido. La revisión crítica del pasado iba en contra de la política a largo plazo que
los EEUU reservaban a España. Una muestra más de la tendencia a la «amnesia» de los
norteamericanos, tan propensos a la «memoria corta». Los únicos partidos políticos que
durante la Transición reclamaban la recuperación de la memoria de la dictadura y la
depuración del aparato estatal del franquismo no fueron legalizados. Se impuso desde
arriba la idea del consenso, que en realidad implicaba presionar de diversas formas a los
distintos sectores sociales, para que todos ellos olvidasen su pasado, para que aceptasen el
discurso monárquico y para que no se recordase la experiencia democrática republicana.
Ese silencio perduró hasta el inicio del siglo XXI. Para ello, hubo de confluir a nivel
global una nueva concepción de los derechos humanos basada en el reconocimiento de
las víctimas de la represión de las dictaduras del siglo XX. Las leyes internacionales sobre
los derechos humanos han unificado y universalizado la tipología de las violaciones
y de los crímenes contra la humanidad en tiempos de guerra y de paz, las torturas y
las desapariciones de personas. La internacionalización de las políticas de la memoria
explica la influencia sobre las políticas de impunidad, incluso como en el caso
español con un sentido aparentemente retrospectivo. Se ha iniciado una revisión de
la dictadura franquista a la luz de la normativa jurídica internacional del siglo XX38.
En el interior del nuevo relato sobre el franquismo, se considera posible modificar el
rumbo de la política de la memoria oficial con la intervención de ciertos mecanismos
jurídicos. El nuevo espacio de negociación que se está creando se relaciona más con el
ámbito jurídico que con el histórico. Hay una mayor necesidad de espacios de justicia
internacional actuando en los ámbitos nacionales. También de que las leyes sobre la
memoria histórica se ajusten a los procedimientos jurídicos internacionales. Y estos
señalan que los crímenes contra la humanidad no prescriben, porque la impunidad
nunca puede ser un modelo de organización social ni un origen en la convivencia
de los pueblos. Los genocidios deben contarse en las escuelas y condenarse en los
tribunales penales internacionales. Su narración, su explicación, su interpretación y su
reprobación pública, aun cuando hayan pasado varias décadas, son responsabilidad de
todas las generaciones. En relación a este hecho, esta nueva lectura de la guerra civil,
de la dictadura y de la Transición española afirma finalmente lo siguiente: hemos de
pasarles a las generaciones venideras el testigo completo y la sentencia pública del
horror que supuso el franquismo, para asegurarnos de por vida el «nunca más».
37
IGLESIAS, M. A. – La memoria recuperada: Lo que nunca han contado Felipe González y los dirigentes
socialistas. Madrid: Aguilar, 2003.
38
Este hecho explica el contexto de la apertura de una causa contra los crímenes del franquismo
por parte de un juez de la Audiencia Nacional de España a partir de los datos aportados por docenas
de investigadores, asociaciones y particulares, cf. Sumario (Proc. Ordinario) 53/2008 E, Juez Central de
Instrucción nº 5, Audiencia Nacional de Madrid, http://www.publico.es/resources/archivos/2008/11/18/
1227007366976AUTO%20S.%2053.08.pdf.
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As pessoas só aceitam a mudança quando se encontram face à necessidade,
e só reconhecem a necessidade quando há uma crise.
Jean Monnet

Este estudo pretende reflectir sobre a Europa como projecto, apresentado a seguir
ao primeiro grande conflito mundial e continuado após a Segunda Grande guerra.
Se no primeiro momento, a unidade europeia não passou de uma solução para uma
Europa em Crise, concretizado pela apresentação de um Projecto Federal Europeu no
seio da Sociedade das Nações, sem uma efectiva realização, após o segundo grande
conflito, o projecto europeu foi efectivamente iniciado. Nesse sentido, a uma Ideia de
Europa ou de Ideias para a Europa, seguiu-se uma Construção Europeia, bem menos
arrojada, é certo, mas de sucesso visível, concretizada pelo «método dos pequenos
passos», como preconizavam o visionário Jean Monnet e o político Robert Schuman.
No entanto, e muito curiosamente, essa Ideia de Europa dos primeiros europeístas
não morreu, e continua a aguardar a sua concretização, agora inserida no processo de
Construção Europeia em marcha. Uma ideia que mantém a sua virtualidade e continua
a apontar caminhos a seguir por um Futuro para a Europa. O olhar que se pretende
perspectivar é um olhar de continuidade do projecto europeu durante todo o século XX,
apesar das circunstâncias históricas serem diferentes, e as soluções encontradas para
resolver as crises europeias serem condicionadas pelas conjunturas políticas e pelas
decisões políticas dos diferentes actores. Mas, muito para além do tempo concreto,
permanece uma intemporalidade dessa velha Europa que (sobre) vive das Crises.

A Crise Europeia no Pós-Primeira Guerra
Foi durante o período entre as duas guerras mundiais, que o velho sonho de unidade
europeia ganha sentido e oportunidade. Toda a História da Europa teve presente a
ideia de unidade da Europa, contrastando com a sua irregularidade geográfica. Os
fundamentos históricos comuns, convertem o velho continente naquele já preconizado
em Homero, como «Europé» – aquele que vê ao longe – e, por isso, visualiza uma
comunidade de cultura e de civilização. À falta de unidade geográfica, apresenta-se,
assim, uma unidade espiritual que a caracteriza, apesar da diversidade dos seus povos.
A guerra de 1914-1918 seria tão trágica para a Europa, que seriam, de novo, lembrados
os pensadores como Dante ou Victor Hugo, que na sua genialidade sonharam e
transmitiram a ideia de unidade europeia, no limite essa «Nação Extraordinária»1 que
se chegaria mesmo a chamar de Estados Unidos da Europa.
Não seriam só os poetas a acreditar na possibilidade de uma Europa unida. Como se
sabe, também economistas com o Bentham e Saint-Simon, ou filósofos, particularmente
Kant, acreditavam no projecto Europeu. Será que faltava precisamente uma crise para
a sua realização?
Após a primeira guerra, muitos europeus, particularmente, políticos como Luigi
Einaudi, percebiam a necessidade de congregar os povos europeus em torno da
construção de uma Europa unida. Afinal, também todos acabavam de sair de um
1

Hugo, Victor – «L’Avenir». In Paris. 1867.
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cenário de destruição, que só a solidariedade podia reconstruir. A crise europeia era
um facto e a necessidade de preservar a paz uma realidade.
A esta crise material evidente havia outra não menos relevante, como lembra Paul
Valéry: «La Crise de l’esprit» 2: «Nous autres, civilisations, nous savons maintenant
que nous sommes mortelles»3. E adianta:
«Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d’empires coulés à pic
avec tous leurs hommes et tout leurs engins; descendus au fond inexplorable des siècles
avec leurs academies et leurs dieux et leurs lois, leurs academies et leur sciences pures
et appliqués, avec leur classiques, leur romantiques et leurs symbolists, leur critiques et
les critiques de leur critiques. Nous savions bien que toute la terre apparent est faite de
cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions à travers l´épaisseur de
l’histoire, les fantômes d’immmenses navires qui furent chargés de richesse et d’esprit.
Nous ne pouvions pás le compter. Mais cês naufrages, après tout, n’étaient pás notre
affaire»4.

No entanto, Paul Valéry acredita numa certa perenidade do espírito europeu, e que
esta lição da crise, proveniente da guerra, provoca a reflexão sobre a situação sangrenta
de uma Europa que tem de erguer-se, porque como afirma:
«Tout ne s’est pás perdu, mais tout s’est senti périr. Un frisson extraordinaire a couru la
moelle de l’Europe. Elle a senti, par tous ses noyaux pensants, qu’elle ne se reconnaissait
plus, qu’elle cessait de se ressembler, qu’elle allait perdre conscience – une conscience
acquise par dês siècles de malheurs supportables, parhances géographiques, dês milliers
d’hommes du premier ordre, par dês chances géographiques, etniques, historiques,
innombrables»5.

Todos são necessários para sair da crise vivida na Europa: os pensadores, filósofos,
poetas ou políticos. É preciso que a Europa ultrapasse a agonia. É preciso que ultrapasse
a situação militar, económica, cultural e espiritual.
Muitos outros europeus tentavam reagir ao fracasso do Tratado de Versalhes,
«inventando» novas formas de evitar os conflitos de interesses desencadeados ou revelados
pela assinatura do tratado, aliás, uma ocasião para mostrar que a paz verdadeira entre
os povos não bastava ser assinada por decreto. Era preciso que fosse comungada pelos
povos europeus, muito mais do que um acordo de políticos.

A União Paneuropeia: uma utopia realizável?
É no contexto anterior que se compreende a acção de Coudenhove-Kalergi,
apelando à união dos povos da Europa, e, curiosamente, recebida com bem mais
VALÉRY, Paul – «La Crise de l’esprit». In Varieté I et II. Paris: Éditions Gallimard, 1928.
Idem, Ibidem, p. 13.
4
Idem, Ibidem.
5
Idem, Ibidem, p. 15.
2
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entusiasmo, mostrando, como ainda hoje, a Europa precisa de se aproximar dos seus
povos. Nesse sentido, para além de divulgar em jornais europeus a sua «Mensagem», na
qual transmitia a necessidade de uma real unidade europeia, criada a partir da vontade
dos seus membros, através da instituição de uma «União Paneuropeia», desenvolve
esse ideário numa obra publicada no ano seguinte (1923), intitulada PANEUROPA,
dedicada à juventude da Europa, mostrando, mais uma vez, a percepção de que a
unidade europeia só podia resultar se fosse vontade dos seus cidadãos.
No prefácio à obra, Coudenhove apresenta uma máxima onde pode ler-se: «Os grandes
movimentos históricos foram primeiro utopias só mais tarde realidades»6. Serão as utopias
o motor da História?
A visão de Coudenhove-Kalergi era alargada, logo pelo facto de acreditar que seria
pela educação que se podiam criar os cidadãos europeus e, por isso, dedicar a obra
aos jovens. Uma ideia também para levar a sério no tempo presente. Mas, para além
de tudo, o autor considerava que seria necessário iniciar o projecto europeu. Daí as
suas palavras:
«Este livro está destinado a despertar um grande movimento político que actualmente
dorme em todas as nações europeias. Muitos homens sonharam com uma Europa unida,
mas bem poucos decidiram criá-la. Estéril enquanto desejo, esta ideia pode dar seus
frutos se for um fim associado à vontade. Assim, cada europeu leva em si mesmo um
pouco do destino do seu continente»7.

Um livro que inspiraria os Homens de Estado e seria muito elogiado por figuras
como Aristides Briand, Ministro dos Negócios Estrangeiros Francês e Presidente
Honorário da União Paneuropeia. A esse propósito, podemos ler no prefácio as suas
palavras: «Inspiram-me viva simpatia os esforços de uma união que tem como objectivo
despertar nas diversas nações da Europa, a consciência da sua solidariedade histórica,
intelectual e económica, e orientá-la para um caminho de uma aproximação mais
estreita, garantia de um desenvolvimento pacífico»8.
Outros ministros fazem o elogio da obra, nomeadamente, de Londres, em que
Amery no mesmo sentido declara: «A solução dos problemas políticos e económicos
do mundo só pode ser obtida através da integração positiva das fronteiras históricas
e geográficas» 9. Sempre a convicção de que uma nova crise só poderia ser evitada
«criando um Império Unido», resultado de uma história e cultura comuns. Acredita
mesmo que se assiste a uma nova fase mundial que exige muitos esforços que afastem
os antagonismos. Também, Eduardo Benes considerava irresistível a ideia paneuropeia,
ou Joseph Caillaux, a quem a ideia inspirava simpatia. Edouard Herriot ia mais longe e
dizia: «O meu maior desejo é ver aparecer um dia os Estados Unidos da Europa. E se a
Sociedade das Nações gastou as minhas forças com tanta tensão, é porque esta grande
COUDENHOVE-KALERGI – Paneuropa. Dedicado à juventude da Europa. Madrid: Aguilar editor,
1928, p. 19.
7
Idem, Ibidem, p. 19.
8
BRIAND, Aristides – «Opiniões sobre Paneuropa dos Homens de Estado». In COUDENHOVE
‑KALERGI – Paneuropa. Dedicado a la juventud de Europa. Madrid: Aguilar Editora, 1928, p. 5.
9
MERY, L. S. – Idem, ibidem.
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instituição já via o primeiro esboço dos Estados Unidos da Europa»10. Para Henri de
Jouvenel, uma «Sociedade de Nações Europeias», desejada por uma Alemanha, era
a única forma de preservar a civilização europeia, impedindo um fim semelhante ao
Império Romano. Outros, como Paul Loeve, acreditavam numa federação dos Estados
Unidos da Europa, ou, Andreas Michalakopulos, para quem a concretização desta
ideia seria a única forma de evitar novas guerras e permitir a felicidade dos seus povos.
Também Paul Painleve desejava o sucesso do Congresso Paneuropeu, a invisibilidade
das fronteiras e a colaboração pacífica entre os povos. Muitos outros, como Nicola
Politis, Charles Pusta ou Ignac Seipel, são unânimes em acreditar na possibilidade da
paneuropa como forma de consolidar a paz. Finalmente, Albert Thomas, Alexandro
Skrzynski, Carlo Sforza Gustav Stresemann, consideram o movimento paneuropeu
como inspirado pelas grandes forças do seu tempo.
Na abertura do Congresso Paneuropeu, Philippe Simon, no seu discurso de abertura,
apresenta a figura e a obra de Coudenhove-Kalergi, que, para além de manifestos sobre
a Europa e da Paneuropa, foi o grande precursor de escritos de pensadores e políticos
sobre a Europa, muito particularmente, pela apologia da Paneuropa. Diz o autor:
«PANEUROPA foi publicada em Viena no ano de 1923. (…) A União paneuropeia,
agrupamento central que deve unir e coordenar esforços das ligas paneuropeias nacionais,
foi criada pouco depois. Coudenhove assumiu a direcção. Em 1926, o primeiro Congresso
paneuropeu reuniu-se em Viena, com êxito considerável. A maioria dos Estados europeus
fizeram-se representar por alguns homens políticos ou mais eminentes escritores.
Na abertura deste Congresso…Coudenhove abriu um concurso referente à solução do
problema paneuropeu, ouvindo as mais prestigiadas personalidades da Europa. As suas
respostas foram publicadas na Revista Paneuropa.
No momento actual, a união paneuropeia é a mais importante instituição constituída
para a paz e a união da Europa.
As ideias que Coudenhove expunha em 1923, foram partilhadas por escritores políticos
e divulgadas nos periódicos com resultado. O sistema de Locarno, para o qual muito
contribuiu a Paneuropa, é um começo da execução do programa paneuropeu.
Esperemos que o tempo esteja a nosso favor para a Paneuropa, nos dizia Coudenhove.
E a seguir: nem as riquezas nem o poder me tentam; eu não desejo outra coisa que mais
racionalidade entre os homens e a paz entre eles. Para mim, nada mais peço do que silêncio,
e, se puder ser ouvido»11.

Sem dúvida que Coudenhove-Karegi foi ouvido, e de certa forma, as suas expectativas
foram largamente ultrapassadas. Os seus esforços foram encorajadores, na medida em
que as suas ideias tentariam, de facto, ser politicamente aplicadas. Políticos, como
Aristides Briand, tiveram a coragem de apresentar projectos federalistas, neste caso o
«projecto de uma união federal». O federalismo de Coudenhove-Kalergi inspirava‑se
no federalismo americano, e, nesse sentido, pretendia renovar a organização política
da Europa. Seria uma utopia sonhar com uma perda de soberania ou mesmo com uma
partilha de soberania entre os estados europeus?
10
11

HERRIOT, Edouard – Idem, ibidem.
SIMON, Philippe – «Coudenhove-Kalergi». Prefácio à obra de Coudenhove-Kalergi, op. cit., p. 17.
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O mais interessante da sua proposta, para além da tentativa falhada de pôr em
prática aquele projecto, arrojado demais para o seu tempo, e também para o nosso
tempo, foi o ter conseguido despertar a opinião pública para uma ideia que foi recebida
favoravelmente. Talvez, seja este o grande contributo para o século XXI, em que o
projecto europeu, agora, em plena marcha, não parece mobilizar os cidadãos europeus.

As Memórias da Crise Europeia
I. Reflexões entre guerras
As Memórias de Jean Monnet são um documento fundamental para compreendermos
as Crises da Europa evocadas neste estudo. Crises estas, vividas durante todo o processo
por este vulto que, por isso mesmo, conseguiu delinear os caminhos europeus. As
possibilidades da Europa foram sentidas pelo seu pulso até à dissolução do Comité
d’Action pour les États-Unis d’Europe, a 9 de Maio de 1975, e, talvez, daí o seu
realismo e pragmatismo político.
Ainda antes da primeira guerra, já tinha proposto ao Presidente do Conselho, René
Viviani, a criação de um organismo que coordenasse os esforços de guerra da França e
da Inglaterra, antevendo a crise que se poderia gerar. Nesse sentido, ainda em Setembro
de 1918, Monnet e Clémentel escreviam uma carta a Clemenceau e Wilson, mostrando
o seu parecer sobre as condições económicas para a paz. Monnet tinha consciência de
que não estava, apenas, a coligar Estados e da necessidade de unir os homens a partir
de interesses comuns. Como ele afirmava, nada era possível sem os homens, nada era
duradouro sem as instituições. A economia aparecia como o grande motor:
«É urgente chegar à formação, entre as democracias aliadas, de uma união económica
que formará o núcleo central da união económica dos povos livres. Os quadros dessa
futura aliança esboçam-se já nos conselhos económicos interaliados que funcionam
em plena guerra, para o estabelecimento dos programas conjuntos de importação de
matérias-primas, para a compra em comum de algumas delas, para a repartição dos
meios de crédito em certos países produtores, enfim para a colocação em comum do
conjunto das tonelagens dos Aliados e para a sua repartição na base da igualdade e da
comunidade dos sacrifícios, segundo as necessidades mais urgentes»12.

Outros esforços, tinham sido já empreendidos para evitar uma nova crise europeia,
ou, novamente à escala mundial. Nesse sentido, como referimos anteriormente, Wilson
já tinha publicado meses antes os seus 14 Pontos, o último dos quais responsável pelo
surgimento de uma Sociedade de Nações, numa perfeita igualdade entre pequenas e
grandes nações. Sir Eric Drumond seria o primeiro secretário-geral daquela organização
e Jean Monnet o seu adjunto, de 1919 a 1923. A Sociedade das Nações era o começo
de uma esperança, mas todos estavam conscientes das dificuldades. Diz Jean Monnet:

12

MONNET, Jean – Mémoires, p. 92.
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«Era preciso avançar depressa. Pela minha parte, estava a aperceber-me das lacunas
de um pacto ao qual não tinham sido atribuídos os meios de tornar executórias as
decisões mais graves que teriam de ser tomadas para fazer respeitar o tratado de paz.
Este tratado deixava em suspenso numerosos problemas, e os vencedores tinham-se
remetido, nomeadamente sobre as questões territoriais como o Sarre, a Alta Silésia, ou
relativamente ao destino das minorias e dos refugiados, à arbitragem da Sociedade das
Nações que, desse modo, não só estava encarregada de evitar novos conflitos, como
tinha de liquidar as desordens da guerra. Tais desordens eram incalculáveis: no plano
económico, acresciam às destruições materiais a desorganização das tropas e a queda
das moedas nos países artificialmente remodelados, como a Áustria ou a Polónia. No
plano humano, milhões de refugiados erravam através de fronteiras incertas. De modo
que as tarefas de um verdadeiro poder supranacional iriam, de imediato, incumbrir a
um organismo cujo único elemento de permanência seria o secretariado»13.

Podemos perceber, que foi no seio da SDN, que Jean Monnet foi arquitectando a
futura comunidade europeia: unir os homens a partir do interesse geral, mas ir mais além
do que a mera cooperação, um travão para uma efectiva acção. Tinha sido fundamental
a alteração das relações entre os povos e a paz ser a palavra-chave, o motor da acção.
Mas também tinha percebido como o veto impedia a acção e continuava a ser um
símbolo dos egoísmos nacionais. A paz e a liberdade da Europa estavam ameaçadas e
Monnet estava convencido do caminho a seguir:
«A França e a Grã-Bretanha tinham de unir o seu destino na guerra e para além desta
Tudo é possível nos momentos excepcionais, na condição de se estar apto, de se ter um
projecto claro exactamente no momento em que tudo é confuso. Unir dois povos é uma
ideia simples à qual, em tempo normal, o espírito resiste, mas que uma necessidade
extrema faz surgir como desejável: é uma questão de horas. Descrevi essas horas, e, se
foi com elas que comecei a minha narrativa, é porque marcaram o ponto-limite de uma
acção inteiramente dirigida para a unidade dos homens»14.

As Memórias da Crise Europeia
II. Uma nova guerra em marcha
Em 1940, a Alemanha ataca a Bélgica e a Holanda. Jean Monnet préside ao Comité
de Coordenação Franco-Britânico, em Londres. França e Inglaterra constituiam uma
União Franco-Britânica, acordada entre De Gaulle e Paul Reynaud. Pedindo a demissão
daquele Comité, Jean Monnet vai para os Estados-Unidos, que considera um exemplo
de democracia, ao serviço de Inglaterra. Colabora no Victory Program que influenciaria
o curso dos acontecimentos e, em 1943, vai a Argel presenciar o decurso da guerra,
contribuindo para a criação do Comité Francês de Libertação Nacional, para reconstruir
uma França vitoriosa, numa Europa pacífica:

13
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Idem, Ibidem, p. 96.
Idem, Ibidem, p. 167.
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«Não haverá paz na Europa, escrevi, se os Estados de reconstituírem numa base de
soberania nacional com o que isso implica de política de prestígio e de protecção
económica. Se os países da Europa voltarem a proteger-se uns dos outros, a constituição
de vastos exércitos será novamente necessária...Mais uma vez, a Europa reconstituir-se-á
num clima de medo.
Os países da Europa são demasiadamente pequenos para assegurar aos seus povos a
prosperidade que as condições tornam possível e, por conseguinte, necessária. Precisam
de mercados maiores...Essa prosperidade e os desenvolvimentos industriais indispensáveis
pressupõem que os Estados da Europa se constituam numa federação ou numa entidade
europeia que faça deles uma unidade económica comum. Os outros, os ingleses, os
americanos e os russos, têm mundos próprios para os quais podem temporariamente
retirar-se. A França está ligada à Europa. Não pode escapar a esta...A vida da França
depende da solução do problema europeu15».

A História viria mostrar que, de facto, o problema europeu não tinha sido resolvido.
O período entre-guerras foi uma oportunidade, quase perdida, para pensar a Europa
e evitar uma nova crise. Os projectos europeus ficariam suspensos durante um novo
conflito à escala mundial.

A Crise Europeia Pós-Segunda Guerra
A Agonia da Europa
Após a Segunda Guerra mundial, a crise europeia parece ter atingido o seu auge.
A situação da Europa em ruínas é bem descrita por María Zambrano, em «La agonia
de Europa» 16. Trata-se de uma obra escrita em 1945, onde a pensadora reflecte
precisamente sobre o significado da crise europeia. Diz ela:
«Desde hace bastantes anos se repite: Europa está en decadência. Ahora ya no parece
necesario el decirlo. Muchas gentes que lo creen se refieren al suceso com frase velada
y sonrisa irónica, como aludiendo a un secreto tan divulgado que hasta resulta elegante
y misericordioso tratar de encubrir, aunque al hacerlo así se divulgue de una manera
más humillante.
Todo desastre permite manifestarse a las gentes en su cruda realidad; es el médio de
revelación más exacto de cuantos se conocen. Sobre todo para los bajos fondos de la
consciência, que en circunstancias normales viven ocultos. Así, el resentimiento (…).
Y al resentimiento incumbe la primera parte de la acción destructora que solo después las
armas consolidan. Europa, como toda realidad histórica victoriosa y resplandeciente, ha
tenido la virtud de producir solapados enemigos, de engendrar el rencor en las obscuras
cavernas en que se cria. Hoy, este rencor se junta y extiende com tremendo ímpeto
negativo; corroe, deshace, borra, va convertiendo al mundo en un vacío espacio desolado»17.
Idem, Ibidem, p. 263.
ZAMBRANO, Maria – La agonia de Europa. Madrid: Editorial Trotta, 2000. Esta obra foi publicada
a primeira vez em 1945, durante o seu exílio em Buenos Aires.
17
Idem, Ibidem, p. 23-24.
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A decadência da Europa, veio mostrar todos os ressentimentos ocultos na história
vitoriosa. Para a Europa se reerguer era necessário recuperar a sua identidade, ou
como a própria afirma «encontrar esencia de eso que llamamos Europa, de eso que
por nada aceptamos – seguir viviendo nuestra vida sins u vida –, buscaremos también
el principio de su posible resurrección»18. Ou seja,»Europa no ha muerto, Europa no
puede morir del todo; agoniza. Porque Europa es tal vez lo único – en la Historia – que
no puede morir del todo»19.
La Agonía de Europa20 é uma das melhores obras de Filosofia da Crise, paradimática
para o estudo em causa. Na linha dos outros pensadores que acreditam num futuro para
a Europa, María Zambrano, é, de certa forma, original na sua reflexão sobre a agonia
europeia, que se resolve em «La Esperanza Europea»21. Após a era de «La violencia
europea»22, onde seguindo o pressuposto hegeliano, é necessária uma crise para chegar
mais alto, ou seja, depois da crise, a Europa pode nascer de novo e aprofundar-se.

O Ressurgimento dos Projectos Europeus
O ideal europeu estava amplamente divulgado na Europa da primeira metade do
século XX e, afinal, com tão poucos resultados, como reconhecera Jean Monnet:
«Quando consideramos este período, que correspondia à metade do século, chama-nos a
atenção a extraordinária efervescência intelectual que havia em torno do ideal europeu.
Se relermos os manifestos dos partidos e dos movimentos militantes, as declarações
dos dirigentes políticos e os artigos na imprensa – o Economist e o Times de Londres
publicavam editoriais dignos do Federalista de Jay, Hamilton e Madinson –, temos o
sentimento de que uma corrente de pensamento tão rica como essa só podia levar à
realização da mais ampla unidade europeia. E é verdade que o vocabulário e a dialéctica
comunitárias de hoje em dia já estavam fixadas na época, mas isso não tinha nada a ver
com a acção. Em 1946, em Zurique, Churchill apelava no sentido da criação urgente
dos Estados Unidos da Europa – mas tinha em mente o Conselho da Europa. Em 1929,
em Genebra, Briand preconizara uma ligação federal entre os povos da Europa – mas
tinha especificado que os direitos soberanos dos Estados não seriam com isso afectados.
Não obstante, a opinião estava convencida de que as fórmulas mágicas tinham sido
pronunciadas e não compreendia que a realidade resistisse de forma tão obstinada. Em
1949, continuávamos na gramática, e era-me difícil interessar-me por isso»23.

Algumas figuras de políticos ficariam associadas ao ressurgimento da ideia europeia
após a segunda guerra. Uma delas seria a de Winston Churchill e o célebre discurso
na Universidade de Zurique, pronunciado a 19 de Setembro de 1946. As suas palavras
ficariam na memória de todos os europeus:
Idem, Ibidem, p. 42.
Idem, Ibidem.
20
La agonia de Europa é o título da obra e também do seu primeiro capítulo, op. cit., p. 23-42.
21
«La esperanza europea». In op. cit., p. 63-86.
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«La violencia europea». In op. cit., p. 43-62.
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Idem, ibidem, p. 334-335.
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«É imperioso construir uma espécie de Estados Unidos da Europa. Só dessa forma centenas
de milhões de trabalhadores poderão recuperar as alegrias e esperanças simples que dão
sentido à vida. O processo é simples. Basta a determinação de centenas de milhões de
homens e mulheres empenhados em fazer o que está certo em vez do que está errado,
para ter por recompensa felicidade em vez de sofrimento…»24.

Trata-se, efectivamente, de um grande impulso para a reorganização europeia,
embora estes Estados Unidos da Europa tenham um significado bem menos arrojado do
que na história anterior. No entanto, a ideia agora apresentada tem maior credibilidade
ou, melhor, não é um sonho de pensadores europeus, mas uma proposta vinda do
primeiro-ministro inglês. É por isso, um marco no relançamento da ideia de unidade
europeia, destinada a uma concretização política:
«Vou dizer uma coisa que vos vai surpreender. O primeiro passo para a recriação da
família europeia tem de passar por uma parceria entre a França e a Alemanha. Só
desta maneira é que a França poderá recuperar a sua costumada liderança da Europa.
A Europa não pode renascer sem uma França espiritualmente grande e sem uma Alemanha
espiritualmente grande. A estrutura dos Estados Unidos da Europa, a concretizar-se,
tornará menos importante a força material de um único Estado (…). O primeiro passo
é criar um Conselho da Europa…»25.

Outros esforços de aprofundamento da unidade europeia iam sendo empreendidos,
mas sem alcançarem os resultados esperados. O Congresso da Haia era um bom exemplo:
«Nenhum esforço europeu autêntico sem federação do Ocidente, mas, ao mesmo tempo,
nenhuma federação que não se apoie sobre esse esforço. Por onde começar, uma vez que as
duas perspectivas parecem não constituir senão numa? É a questão que iam pôr homens
cada vez mais numerosos que ligaram febrilmente os fios da velha tradição federalista
europeia, cortados em cada guerra. Esses homens pertenciam, na sua maioria, a movimentos
políticos e acreditavam sinceramente que a missão resultaria do encontro de boas vontades.
Eles preparavam, no momento em que escrevia aquelas linhas a Bidault e a Schuman, um
grande congresso em Haia, presidido por Churchill e onde se encontravam, em Maio,
muitos dos nossos amigos: Eden, Lord Layton, Macmillan, Van Zeeland, Paul Reynaud,
Miterrand, P.H.Teitgen, François-Poncet. E também desconhecidos: um político alemão,
Konrad Adenauer, um professor de Franckfurt, Walter Hallstein...
Na grande confusão de ideias características de tais ajuntamentos, foi possível, estou
certo disso, discernir algumas linhas de acção fecundas misturadas com muito sonho.
Mas confesso que não prestei a isso grande atenção e o enterramento das resoluções
entusiastas que deveriam conduzir, um ano depois, à fórmula do Conselho da Europa,
confirmou-me que essa via conduzia a um impasse»26.
24
«Discurso de Winston Churchill pronunciado em Zurique, a 19 de Setembro de 1946». In SANDE,
Paulo (Dir.) – 60 Anos de Europa. Os grandes textos da Construção Europeia. Lisboa: Parlamento Europeu,
2008, p. 15.
25
Idem, ibidem.
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MONNET, Jean – op.cit., p. 323.
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Num tempo em que a diplomacia tradicional se revelava impotente, o génio
inventivo de Jean Monnet permite encontrar uma solução para um entendimento
europeu. Na Primeira Guerra Mundial já tinha organizado as estruturas comuns de
abastecimento das forças aliadas, tendo sido secretário-geral adjunto da Sociedade
das Nações, homem influente na China e nos Estados Unidos da América, como
conselheiro do presidente Roosevelt e inventor do «Victory Program», responsável
pela supremacia militar americana sobre as forças do eixo. Era um homem de ideias
mas com um espírito pragmático e empreendedor. Na Europa, a grande habilidade
estava em encontrar uma solução para a Alemanha, que impedisse uma nova guerra,
e fomentasse prometedores tempos de paz mundial.
Jean Monnet percebia que era necessária uma Europa reconciliada consigo mesmo
e conhecia bem os anteriores esforços de concretização de uma unidade europeia,
sobretudo a partir de Haia, em 1948, e ainda sem êxito. Tudo se passava ao nível da mera
cooperação, e mesmo no domínio económico, as tentativas de integração continuavam
por realizar. Era essa a realidade da Organização Europeia de Cooperação Económica
(1948) e do Conselho da Europa, ao nível político, iniciada a 5 de Maio de 1949.

Uma Crise Ultrapassada?
Para conseguir êxito, Jean Monnet optou por redigir, em Abril de 1950, um documento
onde preparava o essencial da Declaração de Maio, apresentando a proposta e os motivos
que a fundamentavam, sem as habituais consultas ministeriais, para que tudo fosse feito
na maior discrição, não esbarrar logo de início com as habituais objecções e tivesse um
impacto maior. Um plano revolucionário tinha de usar meios também surpreendentes.
Era claro para Jean Monnet de que os governos não pretendiam quaisquer cedências de
soberania e que era ilusório pretender criar uma integração europeia completa.
Assim, a única solução seria a de criar um edifício institucional de forma lenta, mas
concertada, apenas em domínios concretos, que não pusessem em causa grandes transferências de soberania. Era necessária uma grande visão e uma grande audácia, mascarada
por uma hábil diplomacia. A diplomacia clássica era substituída por uma nova, ainda
mais discreta e cuidadosa, que afastasse juízos apressados e reacções negativas. Primeiro
França, depois a Alemanha, protagonizada por Adenauer, só depois seria tornada pública
a declaração feita por Robert Schuman numa conferência de imprensa em Quai d’Orsay:
«Não é uma questão de palavras vãs, mas um acto ousado, um acto construtivo. A França
agiu e as consequências da sua acção podem ser imensas. Esperemos que assim seja. Agiu
essencialmente pela paz. Para que a paz possa verdadeiramente ter a sua oportunidade,
é necessário que primeiro exista uma Europa. Quase exactamente cinco anos após a
capitulação sem condições da Alemanha, a França cumpre o primeiro acto decisivo da
construção europeia e associa a esse acto a Alemanha. Com isto, é de esperar que as
condições da Europa se transformem completamente. Essa transformação permitirá
outras acções comuns até agora impossíveis. Tudo isto será o nascimento da Europa,
uma Europa estreitamente unida e solidamente construída»27.
Fac-símile do projecto definitivo da Declaração de 9 de Maio de 1950, Fundação Jean Monnet para
a Europa, Lausana.
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Foi um acto histórico, a proposta de criação de uma comunidade de interesses
pacíficos com parceiros na véspera rivais, como a própria República Federal da Alemanha.
Para além da proposta, com fundamentos claramente económicos, o significado do
gesto era enorme: ultrapassar os conflitos passados e os rancores nascidos das guerras,
para encontrar a união possível, sem cedências de soberanias, entre as velhas nações
europeias. Era um marco indiscutível na História da Europa e, também, na ordem
internacional; era a unidade possível entre rivais que percebiam a sua necessidade para
recuperar a influência perdida no domínio das relações internacionais.
A Europa não seria construída de uma só vez, far-se-ia por «meio de realizações
concretas», criando, antes de mais, uma «solidariedade de facto». A velha oposição
entre a França e a Alemanha, devia ser eliminada e, em certa medida, este plano tinha
sido concebido para isso mesmo, embora estivesse aberto a outras nações europeias
que partilhassem os mesmos objectivos. Aliás, o interesse comum era a produção
franco-alemã de carvão e de aço, submetida a uma Alta Autoridade comum; era a
fusão destes interesses económicos a origem de uma Comunidade Económica Europeia;
as decisões da Alta Autoridade eram vinculativas e, portanto, o início de um esforço
de integração. Jean Monnet continuaria os esforços de integração, presidindo a uma
Conferência intergovernamental, a 20 de Junho de 1950, com a adesão dos três países
do Benelux e Itália. O espírito da iniciativa estava presente nas suas palavras:
«Estamos aqui para realizar uma obra comum. Não para negociar vantagens, mas para
procurar as nossas vantagens na vantagem comum.... Só eliminando da discussão qualquer
sentimento particularista poderemos encontrar uma solução. Na medida em que, aqui
reunidos, soubermos mudar os nossos métodos, contribuiremos para transformar pouco
a pouco o estado de espírito de todos os europeus...Julgo que foi nesse dia que, pela
primeira vez, dei o nome de Comunidade Europeia ao objectivo que queríamos alcançar»28.

Nesta base de integração de interesses comuns seriam assinados os primeiros tratados,
o de 18 de Abril de 1951, Tratado de Paris, instituindo a Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço (CECA), e, mais tarde, os de 25 de Março de 1957, em Roma,
instituindo a Comunidade Económica Europeia (CEE) e a Comunidade Económica
da Energia Atómica (CEEA).
A Europa seguia o seu caminho:
«As propostas Schuman são simplesmente revolucionárias. O seu princípio fundamental
é a delegação de soberania num domínio limitado, mas decisivo. Um plano que não
parta deste princípio não pode dar qualquer contributo útil para a solução dos grandes
problemas que nos debilitam. A cooperação entre as nações, por mais importante que
seja, não resolve nada. O que é necessário é uma fusão dos interesses dos povos europeus
e não a mera manutenção dos equilíbrios entre esses interesses»29.
28
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MONNET, Jean – Mémoires, op. cit., p. 309.
Idem, ibidem, p. 371.
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Era necessária uma igualdade entre os Estados, ideia bem difícil de obter a adesão
de grandes nações como a Alemanha. Com esse fim, Jean Monnet encontrar-se-ia, em
4 de Abril de 1951, com o chanceler Adenauer, em Bona, dizendo-lhe:
«Estou autorizado a propor-lhe que as relações a nível da Comunidade entre a Alemanha e
a França sejam regidas pelo princípio da igualdade, quer no Conselho, quer na Assembleia,
bem como em todas as instituições europeias actuais e futuras (...)
Tenho a acrescentar, pessoalmente, que foi nesse espírito que sempre considerei a proposta
de união que está na origem deste Tratado e julgo ter compreendido, aquando do nosso
primeiro encontro, que também assim o entendia. O espírito de discriminação foi a causa
das maiores calamidades do mundo. A Comunidade é um esforço para o fazer recuar» 30.

Era, apenas, o início de um longo e aglutinador processo de unir os homens
europeus, criando instituições que servissem os seus interesses comuns. Os «Estados
Unidos da Europa» já tinham começado. O princípio seria sempre o mesmo, quer
entre duas, seis ou vinte e sete nações:
«Criar progressivamente entre os homens da Europa o mais vasto interesse comum
gerido por instituições comuns e democráticas nas quais se delega a soberania necessária:
eis a dinâmica que não deixou de funcionar desde o início da Comunidade Europeia,
quebrando preconceitos, apagando fronteiras, alargando em poucos anos à dimensão de um
continente o processo que ao longo dos séculos tinha formado os nossos velhos países»31.

Os projectos dos fundadores da Europa foram realizados gradualmente, sempre
pelo método dos «pequenos passos», na convicção de que os interesses comuns,
normalmente de natureza económica, estavam na base de uma comunidade política:
«Nunca será demais repetir que os seis países que constituem a Comunidade são os
pioneiros de uma Europa mais vasta, cujos limites só são fixados por aqueles que ainda
não se lhes juntaram. A nossa Comunidade não é uma associação de produtores de
carvão e de aço: é o começo da Europa.
O começo da Europa era uma perspectiva política, mas, mais do que isso era uma
perspectiva moral. Os europeus tinham perdido pouco a pouco a capacidade de viver
juntos e de associar as suas forças criadoras. O seu contributo para o progresso e o seu
papel na civilização que eles próprios tinham criado pareciam estar em declínio. Não
havia dúvidas que já não dispunham de instituições capazes de os conduzir num mundo
que estava em mudança. As formas nacionais tinham mostrado a sua inadaptação. Por
mim, via nas novas instituições o único método susceptível de lhes devolver o domínio
das qualidades excepcionais que tinham sido as suas ao longo da história, tendo‑me
esforçado que esse sentimento fosse partilhado pelos homens que me ouviam na
Assembleia...A experiência de cada homem recomeça-se: Só as instituições se tornam
mais sábias, acumulam a experiência colectiva»32.
Idem, ibidem, p. 413.
Idem, ibidem, p. 615.
32
Idem, ibidem, p. 460.
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Foram estes «Pioneiros da Europa» que inventaram a Europa como Projecto, ou
seja, uma obra a iniciar no seu tempo e, muito para além dele, como, a História da
União Europeia tem vindo a mostrar. Para além de todas as encruzilhadas, dos avanços
e recuos, das certezas de alguns e dúvidas de outros acerca do projecto europeu, a
Europa comunitária foi sendo uma realidade:
«A Europa comunitária, agora com mais de vinte e cinco anos, constitui, já neste momento,
apesar das suas lacunas e das suas imperfeições, uma realização notável no momento em
que tomam corpo as esperanças de aprofundar as perspectivas de uma união europeia.
O balanço positivo que se pode fazer no fim desta primeira etapa e na véspera dos
progressos em ordem a uma unificação política, devemo-lo, em grande parte, à intrepidez
e à largueza de vistas de um punhado de homens. Entre eles, Jean Monnet desempenhava
um papel de primeiro plano, quer a título de inspirador do Plano Schuman, quer a título
de primeiro Presidente da Alta Autoridade ou de fundador do Comité de Acção para os
Estados Unidos da Europa. A esses diversos títulos, Jean Monnet atacou resolutamente
as forças de inércia das estruturas políticas e económicas da Europa, com o objectivo
de criar um novo tipo de relações entre os Estados, de fazer surgir as solidariedades de
facto existentes entre os Estados europeus e de as traduzir em termos institucionais»33.

Que projecto europeu?
No presente, muitos continuam a pensar a Europa e a reflectir sobre o projecto
europeu, sempre como uma obra inacabada, alguns até sentindo a sua falta de projecto:
«A Europa não é uma construção acabada, e deixou mesmo de ser um projecto. Está
a sofrer de uma crise com problemas instantes que se nos põem, não se acredita nos
dirigentes, falta um ideal e um ideário que impulsionem e orientem a acção. Quanto a
realizações estamos perante uma manta de retalhos e resignamo-nos a discursos de vã
retórica, a iniciativas descosidas, a medidas que só servem os interesses de alguns. Fala‑se
muito em refundar a Europa, em levá-la a um novo arranque – mas só se propõem
estafadas soluções que evitam atacar o mal, e teima-se em tratar de tudo em circuito
fechado, sem participação dos cidadãos, escamoteando a vontade geral»34.

Para Vitorino Magalhães Godinho, a Europa não está a desempenhar o seu verdadeiro
projecto, nem internamente, nem internacionalmente, devido à subserviência ao
imperialismo norte-americano e à sua política «catastrófica» que a impedem de ser ela
própria. Por outro lado, os seus próprios erros de institucionalização e de refundação,
fazem-no, quase, cantar um «Requiem pela Europa»35. Depois da esperança no passado,
a crise presente mostra que «estamos sem futuro nem horizontes; nem sequer podemos
sonhar os sonhos que sonhávamos: De haber sido futuro, hemos solo pasado. Pasado
del futuro»36.
ROUSSEL, Eric – op. cit., p. 18.
GODINHO, Vitorino Magalhães – A Europa como projecto. Lisboa: Edições Colibri, 2007, p. 7.
35
Idem, ibidem, p. 62.
36
Idem, ibidem, p. 70-71.
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Apesar das crises europeias, muitos continuam a acreditar num futuro para a Europa,
tão bem sentido e expresso por outro português, Francisco Lucas Pires, que viveu sempre
a acreditar no seu renascimento: «Este renascimento passará, como outros passados,
por um reconhecimento da sua identidade física, histórica e cultural. Caminhar‑se‑á
assim dos aspectos mais reais para os mais ideais da identidade europeia: da geografia,
através da história até à sua cultura, com um capítulo final sobre a relação do nosso
país com esta identidade mais vasta» 37. Palavras que parecem, também, proféticas e
que o autor não chegaria a ver realizadas, mas que vão ao encontro dos que no passado
acreditavam no espírito empreendedor dos homens do futuro:
«Imagino os futuros empreendedores, os futuros fundadores que, a exemplo de Jean
Monnet, olharão em seu redor e verão outra Europa, outra parte da Europa: o mesmo
continente, as mesmas fontes, a partir das quais foi construída a nossa sociedade, apesar
das divisões e dos desentendimentos superarem uma vontade unitária, a outra Europa
que virá, nas próximas décadas, os projectos, os acordos, as evoluções, as ambições e
os outros sonhos que nos permitirão perceber que a Europa são todos os Europeus»38.

Apesar de não ser o protagonista dos grandes momentos históricos da construção
europeia, cabendo a Robert Schuman ser o porta-voz da nação, Jean Monnet estava
nos bastidores e, no silêncio, era, afinal, o grande estratega. Por isso, lhe chamariam
«Eminência parda»39, significando a sua discrição, preparando, na retaguarda, projectos
e planos que seriam apresentados por outras figuras políticas. Agia na sombra enquanto
outros brilhavam.
Muitos vultos contribuíram para a unidade europeia contemporâneos do próprio
Jean Monnet: Coudenhove-Kalergi, Aristide Briand, Robert Schuman, Alcide De
Gasperi, Paul-Henry Spaak ou Charles de Gaulle. Como lembra Eric Roussel 40, a
Europa teve muitos pais espirituais. Jean Monnet distinguiu-se pelo seu espírito
verdadeiramente grande, que soube conciliar as ideias de uma Europa Unida à sua
possibilidade real, menos utópico do que outros, mais realista, soube encontrar o
método possível, a solidariedade de facto, unindo homens que aceitam partilhar de
facto parcelas de soberania. Primeiro pela união económica e pela consolidação da
paz no Ocidente. Eram necessárias ideias simples e múltiplas acções. Esse realismo
não impediu, no entanto, que também sonhasse com os «Estados Unidos da Europa»
e acreditasse na sua possibilidade:
«As raízes da Comunidade são agora fortes e estendem-se no solo europeu. Sobreviveram
às estações más e podem suportar outras iguais. À superfície, as aparências mudam, e
é normal que ao longo e um quarto de século as gerações se sucedam com ambições
diferentes, que as imagens do passado se apaguem e que o equilíbrio do mundo se
PIRES, Francisco Lucas – O que é a Europa. Lisboa: Difusão Cultural, 1993, p. 15.
MITTERRAND, François – Jean Monnet. Lausanne: Fondation Jean Monnet pour l’Europe, 1989, p. 15.
39
Cf. SAINT-OUEN, François – «Jean Monnet». In Les grandes figures de la construction européenne.
Genève: Georg, 1997, p. 79.
40
ROUSSEL, Eric – Jean Monnet. Paris: Fayard, 1996, p. 21.
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renove. Quando se vê a persistência do sentimento europeu nesta paisagem em plena
mutação e a estabilidade das instituições comunitárias, não se pode duvidar de que se
trata de uma dinâmica poderosa, à medida das épocas da história»41.

Jean Monnet, acreditava na força moral da acção e não numa obediência cega,
nos homens, como no curso das instituições. Acreditava na força de convencer e ser
convencido. Não adivinhava o futuro da Europa, mas estava convencido na eficácia de
uma Europa que continuasse a seguir o método escolhido desde o início, um interesse
comum entre os homens gerado por instituições comuns democráticas nas quais se delega
a necessária soberania. Só assim seriam ultrapassadas as diferenças, os preconceitos e
as fronteiras, alargadas cada vez mais, à dimensão de todo o continente. Nesse dia, os
velhos países estariam unidos e os Estados Unidos da Europa uma realidade:
«Nunca duvidei de que tal processo nos há-de levar um dia a uns Estados Unidos da
Europa, mas não procuro imaginar hoje em dia o respectivo quadro político, de tal
forma são imprecisas as palavras que suscitam discussão – confederação ou federação.
Aquilo que estamos a preparar, através da acção da Comunidade, provavelmente não tem
precedente. Esta Comunidade assenta, ela própria em instituições que há que reforçar,
mesmo sabendo que a verdadeira autoridade política de que um dia as democracias
europeias vão dotar-se está por conceber e por realizar.
Aqueles que não querem empreender nada por não terem a certeza de que as coisas
evoluirão tal como decretaram antecipadamente estão condenados à imobilidade.
Ninguém é capaz de dizer hoje qual será a forma que terá a Europa onde havemos de
viver no futuro, já que a mudança que resultará da mudança é imprevisível. Amanhã é
outro dia... Bastam as dificuldades de cada dia»42.

Reflexões Finais
A História da Europa no século XX mostrou-nos como o futuro foi construído muito
a partir das lições do passado. Em cada momento de crise, muitos projectos foram
arquitectados pelos pensadores, filósofos e historiadores, homens da cultura que não
olham, apenas, para a conjuntura do presente que exige uma solução; essa é, sempre,
a tarefa dos políticos cuja função é decidir e agir sobre a realidade em crise: para além
do imediatismo, os outros, reflectem sobre os vários tempos históricos vividos, para
apontar um sentido para o futuro dos tempos, são, afinal, os que nos bastidores da
História servem de guias aos actores ou protagonistas principais.
Para resolver qualquer crise é preciso pensar. No caso concreto, que sugerimos como
exemplo, a obra Pensar a Europa43, originalmente intitulada Penser l’Europe, escrita no
final da década de oitenta, mas que mantém toda a pertinência e actualidade. Todos os
tempos têm crises e vivem da superação de crises. Ontem, como hoje, diz o escritor:

MONNET, Jean – Mémoires, op. cit., p. 615.
Idem, ibidem, p. 616.
43
MORIN, Edgar – Pensar a Europa. Lisboa: Publicações Europa-América, 1988.
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«A bomba encontra-se sobre ela, mas a Europa está tranquila; ela está no centro do
perigo, mas encontra-se fora da história. A Europa está na periferia da idade de ferro
planetária, mas não pode sair-se sozinha. À sua volta, o mundo encontra-se agónico.
A palavra agonia significa luta angustiante, conflito interno. Todo o nascimento, como
toda a morte é agónico. Encontramo-nos num mundo que não consegue nascer porque
nos encontramos na agonia de um mundo que não consegue morrer. Não sabemos
qual das duas será finalmente, a agonia da morte ou a agonia da nascença. Nós já não
temos futuro visível»44.

Parecia que Pensar a Europa seria pensar o seu fim. Sem qualquer sentido apocalíptico,
este fim é, afinal, o princípio de novos tempos, de um novo rumo na História. A(s)
Crise(s) da Europa sempre mostraram o fim de um tempo e o (re)começo de outro: é
esse o sentido da História. A Crise, muito para além, de significar a morte, proporciona
o crescimento: todas as crises europeias se têm resolvido favoravelmente! Estas crises são
o sinal de uma mudança, de que é necessário (re)encontrar o equilíbrio no momento
de desequilíbrio vivido: é necessário olhar para os acontecimentos que geraram a crise
e, muitas vezes, mudar de sentido, ou, radicalmente, inverter a marcha da história.
Sempre que a evolução da história vive ventos desfavoráveis, na economia, na
sociedade, na vida dos homens, é tempo de (re)pensar a história, porque as novas
circunstâncias não permitiram a sua evolução normal. Muito para além de uma
anormalidade, as crises são momentos de evolução e sobretudo desafios para os tempos
de crise: saber encontrar ou inventar uma solução que permita ir para a frente, avançar,
muito para além dos limites, ou melhor, situações-limite vividas.
Como observa, Pedro Álvares:
«Uma crise é o primeiro sintoma de uma mudança, o sinal de que os equilíbrios
automáticos que permitiam uma evolução normal da economia e da sociedade deixaram
de ter lugar. É também um desafio: o de conseguirmos encontrar os meios de intervenção
que permitam corrigir os desvios sem destruir os fundamentos. Para perspectivar o futuro
é, assim, necessário saber analisar o passado distinguindo aquilo que apenas traduz uma
evolução normal e exige a nossa adaptação a situações novas, daquilo que é elemento
perturbador que é preciso eliminar»45.

Como vimos, muitos projectos europeus foram apresentados para resolver os
problemas resultantes dos conflitos mundiais do século XX. Na sua origem, esteve sempre
a ideia da necessidade de salvaguardar a paz na Europa, para além da consequente
prosperidade, e da defesa dos valores da liberdade e da democracia. Foi, sempre, para
dar resposta a crises, que surgiram projectos e realizações concretas. No entanto,
nunca na história da vida das sociedades, instituições e indivíduos têm uma solução
definitiva. O tempo exige a invenção de novas ideias para circunstâncias concretas
que alteram o rumo da humanidade.
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Idem, ibidem, p. 168.
ÁLVARES, Pedro – O Tratado de Lisboa e o Futuro da Europa. Lisboa: Comissão Europeia, 2009, p. 32.
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Cada acontecimento é um desafio que exige uma posição concreta. Apesar das
diferenças, ao longo de mais de meio século de existência a Europa parece não ter
esquecido as lições do passado recente. As consequências trágicas das crises do século,
lembram sempre os erros dos nacionalismos exacerbados e a necessidade de união
europeia. Os erros cometidos a seguir ao primeiro conflito, porventura o excesso
de crença na possibilidade da criação de um «projecto federal europeu», levaram a
um bem mais comedido europeísmo a seguir ao segundo conflito, mas com efectiva
possibilidade de realização. A este propósito, nunca é demais recordar a figura de Jean
Monnet. O seu espírito visionário não serviu, apenas, para inspirar a política de Robert
Schuman. A sua visão sobre o futuro da Europa mantém, ainda, toda a actualidade.
A sua ideia sobre uma «comunidade de destino» é provocadora e faz pensar o século XXI.
O passado mostrara que a destruição do outro era a sua própria destruição, que a
falta de unidade europeia punha em perigo a velha Europa, quase moribunda. Era
preciso unir esforços, mobilizar vontades a partir de interesses comuns, sempre pela
paz, liberdade e democracia.
O futuro apontado por Jean Monnet foi apoiado por outros que também figurariam
como «pais da Europa»: Robert Schuman, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak ou Alcide
de Gasperi. Um futuro que foi sendo construído, às vezes depressa demais, outras vezes,
feito de avanços e de recuos. No entanto, evitando sempre conflitos europeus como os dois
vividos à escala mundial, e cujas consequências estão bem presentes na memória europeia.
Um futuro sempre condicionado por mudanças históricas na hegemonia europeia. Mas,
as linhas essenciais estavam esboçadas e o presente mostra que tinham razão.
Na actualidade, a Europa continua a viver de crises, que, alguns, sentem como
uma encruzilhada, e, os mais optimistas, como uma oportunidade de aprofundar o
projecto europeu. Após o Projecto de Constituição, o Tratado de Lisboa foi a solução
encontrada para conciliar posições mais ou menos europeístas. No entanto, a Europa
foi sempre, e continua a ser, uma obra inacabada.
No século XXI, continuamos a falar de uma crise mundial, e sentimos a «noite de
nevoeiro» de que fala Edgar Morin: «O mundo encontra-se na noite e no nevoeiro,
os quais cobrem também a Europa. Já o dissemos: não sabemos se a meia Europa
subjugada se libertará, se a meia Europa livre será subjugada, se a Europa será finalmente
marginalizada, vassalizada, helvetizada, helenizada, atomizada»46. Tudo é incerto, e
todos os planos podem falhar. Mais uma vez, o sentimento de crise e a sensação do
nada são salutares: «Antes de fazer planos e rataplães precisamos de inscrever a incerteza
no nosso pensamento, ligar o risco e sorte no nosso espírito, fazer a aposta da Vida
perante o Nada»47. A crise é, apesar de tudo, sinal de vida. Sempre na incerteza do
futuro, mas na convicção de que «uma nova metamorfose da Europa começou»48. Esta
metamorfose da Europa é provocada pela crise que gera uma nova Europa. Nunca
sabemos que Europa vai nascer, mas, sabemos que está em curso uma mudança.
A Europa tem vivido e sobrevivido a várias crises. Não será a crise o motor para a
Construção Europeia?

MORIN, Edgar – op. cit., p. 168.
Idem, ibidem.
48
Idem, ibidem.
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Desde finais do século XVIII o termo crise é empregado para designar uma experiência histórica do tempo político e econômico que assinala uma época. Esse uso se
disseminou e passou a incluir um elemento negativo, em que «crise» é associada a risco
de involução social e cultural. Tal associação é inadequada, pois crise pode representar
sinal de mudança para o melhor, para o pior ou simplesmente para outra situação.
Se o termo inclui os sentidos de ruptura e conflito, é-lhe presente também o sentido
de crítica (formação do juízo e tomada de decisão), assim entendido desde Tucídides1 e
Aristóteles2. A função crítica da crise é, assim, o elemento crucial da análise histórica,
como afirma R. Koselleck.
Utilizada no campo da historiografia, «crise» é um conceito que se torna usual
a partir de finais do século XVIII, para designar uma nova experiência da mudança
no tempo humano e social. Com efeito, na década de 1780, fez-se necessário dispor
de um novo termo para designar a percepção de transformações de monta, que se
esboçavam contra o pano-de-fundo do Antigo Regime e ainda não deixavam entrever
o que ocorreria mais adiante.
A percepção individual e social de crise (emprega-se intencionalmente a forma
indefinida) é difusa e amiúde mesclada com emoções, em particular vinculadas à sensação
de incerteza com relação aos parâmetros da vida anterior, cuja firmeza se abalaria, e
com respeito aos de uma vida ainda não realizada, cuja possível firmeza se desconhece.
Tal se aplicaria tanto ao plano pessoal e grupal como ao plano institucional. Ambos
os planos se entrecruzam na história concreta das sociedades. O século XX foi pródigo
em crises. A análise das marchas e contramarchas do Novecentos recorre ao conceito
de crise para dar conta das características de suas diversas fases, a começar pela perda
de referência da Belle Époque com a eclosão da 1ª Guerra Mundial.
A expressão «crise» é multívoca. Aplica-se a situações muito diversas e a períodos
de tempo breves ou longos. Pode referir-se a transição para o melhor quanto para o
pior, ou ainda para outra coisa completamente distinta. Crise pode ser utilizada para
designar etapas de transformação do processo econômico (prevalentemente em termos
de regressão e de perda de valor agregado do produto nacional bruto). Pode ser usada
para designar a desestruturação de valores existenciais e de bases de sustentação da
organização social, como se encontra na psicologia ou na ciência política. O termo
aparece com frequência nos modelos interpretativos das grandes fases da evolução
da sociedade humana, utilizados na história. No caso do século XX, os contrastes
e extremos levam a análises de contraponto entre uma «crise continuada» e uma
«esperança renovada».3
1
História da Guerra do Peloponeso. Brasília: Editora da Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo, 2001. ISBN 9788523002046. Livro I.
2
ARISTÓTELES – Política. Tradução do grego, introdução e notas de Mário da Gama Kury. 3ª ed.
Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1997. ISBN: 85230001109. (1275a)
3
Ver, por exemplo, MAZOWER, Mark – Dark Continent. Europe’s Twentieth Century. Londres: Knopf,
1998. ISBN 0691058423. (ed. bras. Continente Sombrio. A Europa no século XX. São Paulo: Companhia
das Letras, 2001. ISBN 8535901094). Ver também: SILVA, Francisco Carlos Teixeira da (org.) – O século
sombrio. Uma história geral do século XX. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004. ISBN 8535214739; DINER,
Dan – Cataclysms: A History of the Twentieth Century from Europe’s Edge. University of Wisconsin Press,
2007. ISBN 0299223507. DINER, Dan – Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung.
Frankfurt/Meno: Fischer, 2000. ISBN 3596147662.
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Desde sua conformação etimológica no grego clássico, a noção de «crise» pertence
aos conceitos centrais da política. Significa tanto ruptura quanto conflito. Mais ainda,
significa decisão, no sentido de uma tomada final de posição nas encruzilhadas que
rupturas ou conflitos criam. A decisão é sempre resultado de um juízo analítico (que
decompõe e recompõe os elementos da situação dada – política, social, econômica,
cultural) combinado com um juízo crítico (que pondera as razões e sua incidência
para «sair da crise»). A permanência na crise não raro é vista como uma coisa má.
Ouve-se sempre que é necessário «superar a crise», «vencer a crise». Diz-se também
que se aprende da crise.

1. Crise e crítica
Propõe-se na presente reflexão considerar a crise no sentido de juízo crítico composto.
Valoriza-se assim a dimensão substantiva da crise, que é a crítica. A prática da crítica a
cada momento, mesmo que possa parecer fragilidade de convicção ou vulnerabilidade
de parâmetros (o que leva muitos a execrar a «crise»), na realidade contribui de forma
decisiva para que se ponha a percepção de crise(s) na correta perspectiva: a de se praticar
diuturnamente a crítica, tanto analítica quanto sinteticamente.
O juízo formado pela ponderação constante dos elementos que constituem o modo
de vida das sociedades certamente é balouçado entre a experiência adquirida do que
foi ou é bem sucedido e a experiência do que precisa ser ou está sendo modificado.
A tensão entre a permanência e a mudança – própria à ação racional e à vida social
– coloca permanentemente o espírito crítico «em crise». A esperança de que se possa
alcançar, em algum momento e em algum lugar, o ideal (o bom, o justo, o definitivo,
o permanente), aparentemente integrada à esperança utópica de todo e qualquer
agente racional humano 4, contrasta áspera e constantemente com a dura realidade
das frustrações, das efetivações lacunares das expectativas de vida.
Talvez por essa razão o termo é utilizado também na linguagem médica, ao ser
referido às fases crítica ou crônica de uma enfermidade (somática ou psíquica). Essa
forma de uso do conceito, conquanto encerre em si igualmente as dimensões da ruptura
e da decisão, não será aqui desenvolvida.
A título de ilustração dessa dupla dimensão, cite-se Samuel Johnson, em cujo
Dicionário da Língua Inglesa (2 volumes, 17555) o verbete pertinente define «crise»
como «the point of time at which any affair comes to the height». O século XVIII do
Dr. Johnson já registrava a associação da noção de crise com o ápice (sob a forma tanto
de descontinuidade como de inflexão) de determinada situação vivida socialmente.
O clássico dicionário alemão de F. A. Brockhaus, em sua edição de 18456, registra
que, «na vida comum, chama-se de crise o momento em que determinada circunstância
BLOCH, Ernst – Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt/Meno: Suhrkamp, 2009. ISBN 9783518281543.
Edição eletrônica facsimilar da 6ª. Edição (1785) em dois volumes disponível em WWW: <URL: http://
ia351431.us.archive.org/1/items/dictionaryofengl01johnuoft/dictionaryofengl01johnuoft.pdf [12.2.2010].
6
O renomado Brockhaus Conversations-Lexikon, que se consagrou sob o nome de seu mais completo
editor, Friedrich Arnold Brockhaus, em 1808, tem sua origem em Leipzig em 1795. Sua primeira edição
foi realizada de 1796 a 1808 (oito volumes). A 9ª edição, publicada entre 1843 e 1848, em 15 volumes,
é a primeira a incorporar o conceito de crise em sentido amplo. Em 2005 foi lançada a última edição em
papel (21ª.), com trinta volumes. Desde então só se dispõe da edição eletrônica.
4
5
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ou determinada série de circunstâncias sofre uma inflexão que a caracteriza daí em
diante». Essa inflexão pode ser de rápida como de lenta duração, tanto quanto pode
ser sentida ou interpretada como recuo ou como avanço.
A crítica das circunstâncias torna-se fundamental para que qualquer pessoa se faça
uma ideia e qualifique a situação de mudança como crítica. O duplo recurso ao termo
crítica, aqui, é proposital. Na primeira acepção, a crítica é substantiva, é a formação
do juízo analítico sobre razões, variáveis, motivos, enfim, causas que – se não geram
de modo inequívoco – ao menos explicam ou permitem entender, o quanto possível,
porque se está em tais circunstâncias. Na segunda acepção, a crítica é adjetiva. Ela
consigna a vivência da crise, ou seja, a experiência real de que as circunstâncias sofrem
alterações de monta, acerca de cujo desfecho reina dúvida, incerteza, temor mesmo.
Essa postura subjetiva dos indivíduos certamente se alastra nas comunidades e
torna-se eventualmente um fenômeno coletivo no espaço social que pode levar a
movimentos de pânico. O exemplo mais corriqueiro é o da crise econômica, cujo
processo de contágio conduz a abalos financeiros sucessivos pela quebra de confiança que,
independentemente de razões objetivas, causa a «corrida aos bancos» e o esvaziamento
súbito e descontrolado dos meios de financiamento da produção econômica. Tal
movimento é agravado se e quando os dirigentes (mesmo que apenas parcialmente)
sejam responsáveis pela falência total ou parcial dos usos da moeda e da poupança.
Pior, quando a quebra em dominó leva à paralisação da atividade econômica e à perda
de emprego – o que precipita no vórtice da crise massas de pessoas sem meios de se
sustentar durante a fase de transformação, pois sua duração é sempre imprevisível.

2. Economia e democracia
Um dos exemplos mais marcantes da crise econômica, que de certa forma inaugura
sua versão contemporânea, é o dos assignats franceses entre 1789 e 1797. Um período
de particular instabilidade, que agrava a percepção social – mesmo se induzida pela
ação do Terceiro Estado parisiense – de que nem a revolução de 1789 conseguira ter
introduzido um fator estabilizador do poder aquisitivo da moeda. Curiosamente, a
sensação coletiva de apropriação dos bens nacionais, noção surgida com a revolução
para designar o caráter «popular» e «coletivo» da propriedade do que antes fora restrito
à nobreza e ao clero, havia gerado uma onda de entusiasmo – obviamente localizada
no espaço entre Versalhes e Paris. A dificuldade de transformar bens imobilizados
(sobretudo palacetes, conventos e terras adjacentes) em recursos de financiamento
monetário da ação do governo levou à invenção dos assignats, espécie de vale do Tesouro
a ser resgatado quando da liquidação dos bens. A inflação o consome rapidamente
e a falta de liquidez (agravada pelas campanhas militares internas e externas) torna
sua sustentação impraticável – o que acarreta a supressão do assignat em 1797 e a
criação do franco.7 A instabilidade dos meios de vida constitui um fator destacado da
percepção da crise e de seu impacto no quotidiano. Tal experiência de vida rapidamente
se transforma em crítica às autoridades responsáveis pela gestão, pública ou privada.

7

Cf. SÉDILLOT, René – Le coût de la Révolution française. Paris: Perrin, 1987. ISBN 9782262004255.
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A decorrência principal desse tipo de «grande medo» que grassa em período de crise
foi a consagração da moeda única e a centralização gradual da autoridade monetária em
alguma instituição nacional (o Tesouro, mais tarde uma casa da moeda ou um banco
central). A contra-percepção, por parte da autoridade estatal, de tornar-se mestra da
crise e mostrar-se como tal, exige iniciativa e pulso. Na falta de um ou de outro, a
derrocada é inevitável.
Ao longo dos séculos XIX e XX estabiliza-se gradualmente, na maior parte dos países
da Europa ocidental e das Américas independentes, a forma democrática de gestão
do Estado. Tal evolução não faz desaparecer do vocabulário político-econômico e da
vivência social, a experiência da(s) crise(s) e a prática da(s) crítica(s).
Aplicado ao tempo histórico, o conceito de crise permite uma distinção entre
quatro tipos de sentido:
a) Na linha do uso médico-político-militar, crise designa uma série de ações de diferentes
origens (diagnóstico de enfermidade, decisões de governo, planos de combate),
convergentes para forçar o caminho até um ponto de desenlace, no qual se produz
transição para uma nova etapa, dita de superação, que bem a ser empregada, em
seguida, de modo interpretativo, para julgar as ações adotadas «no olho da crise»;
b) Na perspectiva de inspiração religiosa, na tradição apocalíptica, crise é o termo
utilizado para indicar o momento final, único, de transformação do tempo presente
imperfeito no tempo permanente imutável;
c) Já sem conexão imediata com as metáforas médica ou apocalíptica, crise é utilizada
na linguagem moderna e contemporânea para designar uma situação duradoura ou
um estado de coisas, um passus, um processo, que corresponde às circunstâncias da
experiência da lacuna ameaçadora e da exigência de tomar decisões para passar à
etapa seguinte, em que a ameaça tenha sido conjurada;
d) Conexo com o sentido mencionado em (c), crise é também empregada como conceito
imanente à história, aplicado às fases de transição, definidas como situações pelas
quais se passa (ou pelas quais se tem de passar) para evoluir de uma circunstância
anterior lacunar, deficitária, frustrante, para outra, em que as deficiências da precedente
estariam compensadas, superadas ou excluídas. Sempre se mantém a hipótese de
que a situação crítica não necessariamente representa uma passagem para outra,
melhor. Pode dar-se, ao invés de evolução, involução. O juízo crítico acerca de tais
situações, no campo historiográfico, costuma produzir-se posteriormente, pela via
interpretativa, fundada na análise fatorial das variáveis que permitem identificar a
situação de partida, a de crise e a de chegada, comparando-as.

Usualmente, o emprego do termo busca delimitar uma determinada experiência
coletiva do tempo, que exprima a insegurança tanto de seu desenrolar quanto de seu
desfecho. 8 Uma «situação crítica» é a plataforma de transformação. Conquanto se
mantenha sempre a distinção, relativa ao desfecho, de que de uma crise pode resultar
8
O binômio conceitual criado por R. Koselleck: espaço de experiência e horizonte de expectativa
aplica-se mui adequadamente à análise da vivência da crise, na medida em que o contraste entre o que se
espera e a realidade que se experimenta é amiúde fator crítico no quotidiano dos indivíduos e das sociedades.
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situação pior do que a anterior, a tendência vai no sentido oposto: a crise, mesmo em
sua dimensão mais sofrida, serviria para galgar um patamar melhor do que o anterior
e acima dele. «Crise» torna-se assim uma categoria distintiva que exprimiria a essência
mesma da lógica do progresso para o melhor, característica da concepção otimista
contemporânea do desenvolvimento social, político e econômico.
Esse sinal distintivo já havia sido registrado por Jean-Jacques Rousseau, ao recorrer
à metáfora orgânica da circulação viciosa e da crença ingênua no progresso necessário
(mesmo se essa crença prevalece social e politicamente). «Nós nos aproximamos
do estado de crise e do século das revoluções» – um misto de profecia quanto ao
desmoronamento do Antigo Regime (que Rousseau não vive) e quanto à incerteza
do dia seguinte.9 Pouco mais tarde, em 1771, Denis Diderot recorre ao conceito de
crise ao tratar da dissolução do Parlamento de Paris. Considerando essa dissolução um
sinal da fraqueza crescente do regime, Diderot já entende que o desfecho do descenso
político da França poderia estar tanto na total desgraça quanto na completa redenção:
«Nós chegamos a uma crise que desembocará na escravidão ou na liberdade».10
Desde o alvorecer do período que se considera contemporâneo, o termo «crise» é
empregado como indicador ou como fator de uma situação que requer decisões. Tanto
na perspectiva da crise recorrente, como fator integrante das transformações mesmas,
em aceleração, do mundo contemporâneo, quanto na perspectiva da crise única, final,
«crise» passa a fazer parte da lógica analítica do mundo contemporâneo. A primeira
das perspectivas aparece com mais frequência na análise econômica do capitalismo e
de suas sucessivas «ressurreições», desde a segunda onda da revolução industrial em
meados do século XIX até o abalo sistêmico do mundo das finanças entre 2005 e 2008.
A segunda perspectiva teve seu ápice analítico com o pensamento de Karl Marx e a
ideologia da transformação definitiva do mundo pela revolução.11
O recurso ao termo aparece, pois, historicamente, como uma forma de reconhecer
o caráter precário da instabilidade transicional, ao tempo em que abre o juízo ao duplo
desfecho (ao menos teoricamente possível): positivo – a superação pela melhoria – ou
negativo – a superação pelo fracasso.
A independência dos Estados Unidos, primeira experiência pós-colonial bem-sucedida
desde finais do século XV, confere ao conceito de crise um laivo positivo, adiante
9
ROUSSEAU, Jean-Jacques – Émile ou de l’Éducation (1762). Paris: Flammarion, 1962, p. 468. ISBN
9782080701176.
10
Carta à Princesa Daschkoff (Yekaterina Romanovna Daschkova), em 3 de abril de 1771 (Obras
completas). Paris: Ed. Jean Assézat/Maurice Tourneux, 1877, p. 28. Ver também Mémoires de la Princesse
Daschkoff. Londres: Adamant Media Corporation, 2001. ISBN 9780543867384. (Fac-símile da edição
de 1859).
11
KOSIK, Karel – La crise des temps modernes. Paris: Éditions de la Passion, 2003. Kosik é um forte
crítico da «civilização moderna» em sua forma tanto capitalista quanto pseudo-socialista. Inspira-se em Marx,
no romantismo, na fenomenologia para adotar um ponto de vista ético, humanista e radical que submete
a crítica valorativa, de acentuado teor utópico, as formas fetichistas de considerar intocáveis a economia, a
sociedade e a política modernas. Checo, inspirado por sua vez no «não» de Jan Hus aos poderes eclesiásticos
de seu tempo, Kosik preconiza um princípio de resistência ao que chama de «religiões totalitárias do estado,
do partido ou do mercado. Sua percepção de que as formas culturais do passado são o recurso a que se
deve retornar para sair da crise leva-o a defender uma refundação social que mescle a Antiguidade clássica
e o século das Luzes como fonte de criação de um futuro de esperanças.
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presente na Revolução Francesa. A transformação epocal atribui à «crise» um valor
depurativo, um aspecto de purgatório que conduz, inexorável mas transitoriamente,
a um paraíso. Thomas Paine comentou os acontecimentos de 1776 a 1783 em uma
revista que, sintomaticamente, intitulou «A crise»12. Em seu último número, datado
de 19 de abril de 1783, quando o fim da guerra de Independência dos Estados Unidos
estava selado, Paine destaca que, no caso presente, tendo em vista a magnitude do
episódio e as diversas imprevisões do destino a que foram submetidos os cidadãos
das Treze Colônias, os inúmeros e complicados perigos que sofreram ou dos quais
escaparam, a responsabilidade com que ora se defrontavam e a ingente tarefa pela
frente, tudo concorria para suscitar cuidadosa reflexão. 13 O uso da experiência de
três tempos históricos aparece nitidamente nessa passagem: no passado, o destino e
seus percalços; no presente, a consciência da grandeza do momento da guerra ganha
(malgrado sua dureza e seus sofrimentos, como Paine ressalta em várias outras passagens)
e da tarefa que se impõe; no futuro, a antecipação pela reflexão. A crise, para Paine,
foi e é o processo de transformação, com suas dores e, afinal, com suas alegrias, de
um passado servil para um futuro feliz. Crise, nesse contexto, equivale à dor do parto,
cujo resultado só pode ser bom e melhor.

3. Crise e moral
O tom moral de Paine – «estes são tempos que põe as almas dos homens à prova»,
como escreve no primeiro número de «A crise» e acrescenta no último número:
«e enfim terminaram» – somente admite a concepção redentora da crise. Crise é o
meio sofrido pelo qual se galga o patamar último da felicidade, na lógica triunfal do
esclarecimento universal e da igualdade absoluta entre os homens. Afinal, todo o esforço
da autonomia das colônias produziu «a maior e mais completa revolução jamais vista no
mundo, gloriosa e felizmente levada a cabo». O formato mais recente da crise, assim,
é a revolução. Crise não precede a revolução. A revolução é uma crise, por definição
passageira, por pior que seja a experiência que dela se faça. Paine insiste também em
lembrar que crises podem (e devem) ser vistas como um mal menor, necessário.
É na convicção do sentido «benfazejo» da crise que Paine se considera obrigado a
defender a revolução na França, com seu «Rights of Man»14, dos ataques certeiros de
Edmund Burke, em 1791. Para Paine, a revolta não foi um crime de lesa-majestade,
como Burke afirmava, mas o espocar de uma crise inevitável, pois se dirigia contra os
princípios despóticos de governo. O mesmo dever moral que prevalecera na revolução
americana está presente, para Paine, na revolução dos franceses: o dilema de agir ou se
omitir, quando a crise chega.15 A crise é, por conseguinte, o resultado incontornável de
12
PAINE, Thomas – Collected Writings. Ed. Eric Foner. Nova Iorque: The Library of America, 1995.
ISBN 1883011-03-5.
13
«The Last Crisis (Nr XIII, 19 de Abril de 1783): In the present case – the mighty magnitude of
the object – the various uncertainties of fate it has undergone – the numerous and complicated dangers
we have suffered or escaped – the eminence we now stand on, and the vast prospect before us, must all
conspire to impress us with contemplation» (CW, p. 348).
14
PAINE – CW. p. 433-661.
15
PAINE – CW, RM, p. 443: «That crisis then arrived, and there remained no choice but to act with
determined vigour, or not do act at all».
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um movimento histórico, somente aproveitável quando se assume a responsabilidade
moral, historicamente legitimada, de agir – de tal ação depende o sucesso, a redenção.
O enraizamento da noção de crise e do conceito de crítica no pensamento europeu
ocidental do século XVIII é a posição, entrementes tornada clássica, de Reinhardt
Koselleck. O livro de Koselleck, Crítica e crise16, tese de doutoramento defendida em
1953 e publicada pela primeira vez em 1954, lida diretamente com a ruptura no mundo
de meados do século XX conhecida como Guerra Fria. A primeira frase da introdução
é um juízo crítico auto-flagelador para o europeu, cuja burguesia, como ator histórico
desde finais do século XVIII , Koselleck considera ser produto de uma patogênese:
«A atual crise universal, determinada pela tensão bipolar entre as duas grandes potências
mundiais, América e Rússia, é – considerada historicamente – resultado da história
europeia». De que história se trata? Para Koselleck, mas não apenas para ele 17, a matriz
de pensamento da organização social, política e econômica do mundo desde meados
do século XVIII foi gestada na Europa, notadamente na Europa ocidental.18 A crise
figura, por conseguinte, como um fator simultaneamente árduo e necessário. É seu
peso que suscita, exige a crítica, o mais rigorosa possível. A crise não se esgota em uma
polarização política entre dois mundos excludentes. As dificuldades da reflexão crítica
sobre a multipolaridade do mundo atual, por exemplo, decorre da simplificação do
período da Guerra Fria. Trata-se de dificuldade análoga à que se encontra na análise
do que ocorreu nas contraposições simplificadas entre Antigo Regime e revolução ao
final do século XVIII, entre monarquia e democracia ao longo do século XIX, entre
ditadura e democracia no século XX.
O século XX experimentou como uma espécie de espectro completo das crises da
modernidade: a Belle Époque e suas elites despreocupadas, o conflito mundializado
da guerra de 1914-18, o desmoronamento da versão novecentista das monarquias
centro-europeias, o brutal abalo das economias nos anos 1930, o segundo conflito
engendrado pelas ditaduras político-militares entre 1939 e 1945, a fratura do mundo
entre ódios irredentos até o início dos anos 1990, a desorientação inicial e a busca
frenética de fórmulas de sair da sequência de crises ao encerrar-se o século.
A era das incertezas, como John K. Galbraith descreve o século XX 19, leva a
pensar a crise como constante, como mola propulsora da necessidade de produzir
uma consciência nova, em que diagnóstico da circunstância e prognóstico de futuro
devem estar presentes. O juízo de Eric J. Hobsbawm ecoa o mesmo estilo de análise,
ao considerar o universo político entre 1914 e 1990 como uma era de extremos. 20
Kritik und Krise – Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp
1973. ISBN 3518076361. Ed. bras. Rio de Janeiro: EDUERJ/Contraponto, 1999. ISBN 9788585910259.
17
Ver, por exemplo, ACHAM, Karl (org.) – Zur geistigen Signatur des künftigen Europa. Viena: Passagen
Verlag, 2004. ISBN 9783851656480 e Europa – wohin? Viena: Passagem Verlag, 2002. ISBN 9783851655681.
Ver também TIBI, Bassam – Europa ohne Identität? Die Krise der multikulturellen Gesellschaft. München:
Bertelsmann, 1998. ISBN 9783442755929.
18
A esse propósito, ver MARTINS, E. C. R. . Lateinamerika – Eigenweg Oder Labyrinth?. Gesellschaft
und Geschichte. Áustria: Graz. ISSN 10171444. Vol. 14, n. 1 (1995) p. 15-32.
19
GALBRAITH, John Kenneth – A era da Incerteza. 7.ª ed. São Paulo: Pioneira, 1986. ISBN
9788522101283.
20
HOBSBAWM, Eric J. – A era dos extremos. O breve século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia
das Letras, 1994. ISBN 8571644683.
16

93

Crises são situações extremas. De extremos se espera sempre retornar a uma virtude
média, cuja capacidade de dar conta do diagnóstico das lacunas e do prognóstico das
utopias alimenta a expectativa da superação das circunstâncias do aqui e agora – algo
semelhante ao que Saint-Simon, em 1821, entendia dever acarretar a total mudança
do sistema social: «A crise na qual o corpo político se encontra mergulhado há trinta
anos tem por causa fundamental a mudança total do sistema social, que se encontra
hoje em andamento nas nações as mais civilizadas, como resultado final de todas as
mudanças que o antigo sistema político vem sofrendo».21
O ciclo de trinta anos, no século XX, parece refletir esse diagnóstico, originalmente
suscitado pelas sucessivas mudanças abruptas vividas pela França entre 1789 e 1824.
Trinta anos – obviamente de forma aproximativa – do fim da guerra franco-prussiana
em 1871 ao começo da corrida armamentista que inaugura a rivalidade entre britânicos
e alemães no início do século XX. Trinta anos de guerra civil entre europeus de 1914
a 1945. Trinta anos de crescimento econômico europeu a partir do plano Marshall,
sob a égide da fratura político-ideológica da Guerra Fria, rompidos pela primeira crise
do petróleo a partir de 1973. Praticamente trinta anos de transformação até o fim do
século, cuja cesura é a queda do muro de Berlim em 1989.
Se a frequência do uso da palavra deve servir de indicador da objetiva realidade
de uma crise, pode-se considerar que o período contemporâneo, desde inícios do
século XIX , mais é uma era das crises do que de qualquer outra coisa. Crise de
valores, crise mundial, crise política, crise social, crise cultural. A lista, em princípio,
é infinda. Costuma-se, presentemente, sublinhar que a crise é tanto mais grave
quanto se tenha perdido a confiança. Confiança estabelece uma relação de segurança
dos indivíduos com respeito aos valores que orientam a organização social, que
estruturam as instituições políticas, que articulam a cultura, que são praticados nos
empreendimentos econômicos. A segurança engendra um fenômeno de identificação
dos indivíduos com regimes, comunidades, sociedades. Não se trata da segurança
no sentido de controle público do comportamento conforme às leis, como é próprio
ao sistema policial da ordem. Trata-se, antes, da percepção pessoal e coletiva de que
as referências valorativas são seguras, garantem firmeza e continuidade, sustentam
as perspectivas de desenvolvimento particular e geram a sensação de estabilidade
no futuro. Inversamente, a experiência da perda de estabilidade das referências, por
catástrofe (como as guerras ou os grandes cataclismos naturais) ou por ação contrária
de agentes sociais (como nas revoluções ou nas perseguições, notadamente étnicas),
provoca de imediato a proclamação da crise.
Ortega y Gasset já diagnosticara esse tipo de insegurança, em sua dimensão histórica
e em sua dimensão valorativa, ao apresentar suas reflexões sobre o período de transição
do Renascimento. Com efeito, em torno de Galileu, que foi o leitmotiv da análise
de Ortega em 1933, ainda antes de a Espanha e a Europa mergulharem em duas das
piores crises do século XX: a guerra civil espanhola e a ascensão da versão nazista do
fascismo, na Alemanha. Ortega distingue a mudança histórica «normal», evolutiva,

SAINT-SIMON, Claude Henri de – Du système industriel. (1821). [12.2.2010]. Disponível em
Gallica: <URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k829388>. Introdução, p. i-ii.
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sem contrastes brutais, da mudança histórica brusca, violenta, radical. 22 A esta
chama de «crise», pois engendra uma reviravolta de grande alcance. Essa distinção é
útil, embora gradualmente no século XX, após 1945, o uso do termo crise indique
sobretudo o risco que correm os fundamentos da ordem instalada diante de ameaças
de ruptura ou descontinuidade. – sobretudo econômica. Gradualmente o século XX
foi deixando de correr riscos maiores de ruptura institucional com respeito ao regime
político, em particular após 1990.
Ortega tem o mérito de assinalar a alteração do quadro de referências valorativo que
se produz, ao se instalar a sensação da crise: convicções, crenças, opiniões consagradas
e consolidadas aparecem como esvaziadas ou deslocadas. A perda de referências, de
horizonte de compreensão, de meios de domesticar a experiência fugidia do tempo
acentua o caráter ameaçador da mudança sob a forma de crise. A dimensão negativa
da experiência faz da vivência da mudança um momento crítico. O impulso, por
conseguinte, é o de superar, vencer a crise.

4. Momentos objetivo e subjetivo da crise
Percebe-se que o conceito de crise designa dois momentos decisivos do processo
de transformação histórica das condições humanas de vida em sociedade: o momento
objetivo, referente ao funcionamento das estruturas, sejam elas políticas, econômicas
ou culturais; e o momento subjetivo, próprio à vivência particular dos indivíduos das
circunstâncias da insegurança (real ou suposta, efetiva ou imaginada). Como no caso
da derrocada das monarquias russa, alemã e austro-húngara no pós-1ª Guerra Mundial,
ou da transformação notável da monarquia japonesa pós-1945, e em tantos outros casos
no século XX, o momento «objetivo» contém uma transformação estrutural por vezes
sentida como única e definitiva.23 É fato que o caráter final da transformação não se
mantém, quando se analisa a sequência regular de crises no movimento de mudanças
e permanências estruturais do mundo ocidental, principalmente.
A metáfora orgânica amiúde retorna quando se trata do momento subjetivo.
O indivíduo se percebe diminuído, exposto ao turbilhão dos acontecimentos, em que
aparentemente sua capacidade de decidir e de agir é consumida no vórtice da alienação
pessoal e política. Sua crise é então referida, descrita como uma debilidade enfermiça,
22
«Una crisis histórica es un cambio de mundo que se diferencia del cambio normal en lo siguiente:
lo normal es que a la figura de mundo vigente para una generación suceda otra figura de mundo un poco
distinta. Al sistema de convicciones de ayer sucede otro hoy -con continuidad, sin salto; lo cual supone que la
armazón principal del mundo permanece vigente al través de ese cambio o sólo ligeramente modificada. Eso
es lo normal. Pues bien: hay crisis histórica cuando el cambio de mundo que se produce consiste en que al
mundo o sistema de convicciones de la generación anterior sucede un estado vital en que el hombre se queda
sin aquellas convicciones, por tanto, sin mundo. El hombre vuelve a no saber qué hacer, porque vuelve a de
verdad no saber qué pensar sobre el mundo. Por eso el cambio se superlativiza en crisis y tiene el carácter de
catástrofe. El cambio del mundo ha consistido en que el mundo en que se vivía se ha venido abajo y, por lo
pronto, en nada más. Es un cambio que comienza por ser negativo, crítico.» En torno a Galileo (Esquema de las
crisis). 1942 [18.2.2010]. Disponível em WWW: <URL: http://www.un-click.com.ar/libros_sociales.htm>, p. 33.
23
Ver, por exemplo, MARTINS, Estevão de Rezende – «Império austro-húngaro: finis Austriae ou o
Ocaso da Monarquia do Danúbio». In SILVA, Francisco Carlos Teixeira da; CABRAL, Ricardo Pereira;
MUNHOZ, Sidnei J. (orgs.) – Impérios na História. Rio de Janeiro: Elsevier (Campus), 2009. ISBN
9788535227765. p. 205-214.
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em que a fraqueza torna-se crítica e a capacidade de resistência ou de reação aparece
como minada pelas circunstâncias. O século XX é pródigo em reações engendradas
no âmbito de momentos subjetivos de vivência da crise. A título de exemplo pode-se
citar pelo menos três casos marcantes: o fenômeno de contágio da reação dos soldados
e camponeses, a partir do foco de São Petersburgo, em 1917; a resistência armada e
clandestina à ocupação nazista durante a 2ª Guerra Mundial, de que são casos mais
conhecidos a francesa e a iugoslava; as reações individuais e gradualmente coletivas das
«revoluções de veludo» que solapam os fundamentos do medo e da intimidação que
se impunham nos países atrás da Cortina de Ferro, na virada de 1989. Os exemplos
por certo podem ainda multiplicar-se. Uma vez mais, tome-se a reflexão de Ortega
y Gasset. Em 1914, às vésperas da reviravolta que o mundo sofreria logo nos anos
seguintes, ao escrever que nós somos nós e nossa circunstância, Ortega associa a
organicidade da vida individual à interação com o mundo envolvente, em particular
com a realidade sócio-política. Essa associação fica patente na continuação da frase,
que diz: e se não a salvarmos [nossa circunstância], não nos salvamos.24 A perspectiva
salvífica, de redenção, está bem sintonizada com a acepção de crise enquanto categoria
moral e de remota origem teológica. Mesmo que se deixe o aspecto religioso de lado, o
aspecto moral é incontornável. A ética da sobrevivência subjetiva prevalece, e de certa
forma subordina mesmo a si a dimensão coletiva. Para evitar que se resvale para um
relativismo solipsista, que Ortega como outros pensadores do século XX recusam25,
a inclusão da circunstância na concepção de si é a solução preconizada. Percebe-se
nessa articulação da crise individual com a crise coletiva uma influência da concepção
kantiana do imperativo categórico, em que a autonomia da liberdade humana, no
processo crítico de tomar decisões, somente é moral se respeitar a máxima de que a
regra do agir tem de ser tal que possa ser universal. Indiretamente, o pensamento de
Ortega exprime um traço que se tornou característico do século XX: a tensão entre
a herança do liberalismo individualista (predominante no modelo anglo-saxão do
século XIX26), e o apelo à solidariedade comunitária das sociedades (cuja consciência
se acentua com o advento da reflexão sociológica27).
Meditaciones del Quijote: «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo». Obras
completas. Madrid: Editorial Taurus, 2004. ISBN 9788430605682. Tomo I (1902-1915), p. 322.
25
Cf. por exemplo CASSIRER, Ernst – Die Idee der republikanischen Verfassung. Hamburg: Friedrichsen,
1929. Aufsätze und kleine Schriften (1927-1931). RECKI, Birgit (ed.) – Gesammelte Werke. Hamburger
Ausgabe (ECW), Bd. 17. Hamburgo: Meiner, 2004. ISBN 9783787320318.
26
Ver REESE-SCHÄFER, Walter – Politische Theorie der Gegenwart in fünfzehn Modellen. Munique:
Oldenbourg Verlag, 2006. ISBN 9783486579307.
27
Ver um grande clássico da teoria política contemporânea: SARTORI, Giovanni – The Theory of
Democracy Revisited. Chatham, N.J: Chatham House, 1987. ISBN 0934540497. Sartori retoma e revê
seu livro inaugural, de 1957, Democrazia e Definizioni. Bolonha: Il Mulino. A esse propósito ver também
DWORKIN, Ronald – Souvereign Virtue. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. ISBN 9780674
002197. O argumento de Dworkin segue a aspiração moral: no século XX, o ideal político da igualdade estaria
ameaçado. Importa-lhe, pois, sustentar a tese de que a igualdade é uma virtude indispensável à soberania
democrática. Um governo legítimo tem por obrigação defender a igualdade de todos os seus cidadãos, em
quaisquer campos de atividade institucional. Essa atividade está subordinada a dois princípios humanísticos:
primeiramente, que toda vida humana tem o direito de se realizar e, em segundo lugar, que cada pessoa é
individualmente responsável pelo modo de realizar sua vida. Igualdade, liberdade, responsabilidade individual
e solidariedade coletiva não se contrapõem ou excluem, mas concorrem para tal realização pessoal e social.
24
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5. Crise e superação
As marcas dessa abordagem dual e tensional da crise já se encontram em Johann
Droysen. Em 1854, ao escrever sobre as características da crise europeia, no momento em
que grassa a guerra da Crimeia, Droysen enuncia uma análise global no plano da história
universal. As forças no mundo não se digladiam apenas em guerras ou em arguições de
constitucionalidade. «Estamos em uma grande crise, daquelas que levam de uma época do
mundo a outra, semelhante à das cruzadas ou da Reforma, em que a América ingressou
no horizonte da história».28 O caráter transicional da crise permanece claro, com um
componente que se poderia chamar de antidepressivo: Droysen adota uma postura otimista,
pois a Reforma é por ele vista como um avanço, malgrado a crise que envolveu a cristandade
nos séculos XV e XVI. O aparecimento da América no espaço político-econômico europeu,
embora não possa ser considerado um subproduto do movimento reformador, foi um
fator crítico no reordenamento do sistema de poder no século XVII. Ou seja: novamente
tem-se a crise como um (eventual) mal menor, cujo desfecho, como no caso de muitos
males, vem para bem. Droysen considera que a época inaugural do mundo moderno
universaliza a crise (quando não a banalizaria). Todos os setores são por ela perpassados,
com mais ou menos intensidade. Os poderes políticos se tornam autônomos – a limpidez
hierárquica do direito divino dos monarcas, fundada na primazia do papado católico, é
substituída pela legitimidade particular desse ou daquele soberano. Somente mais tarde
a teoria da soberania popular sairá ganhadora da crise que faz soçobrar o Antigo Regime.
A concorrência econômica (notadamente sob a égide do livre empreendedorismo) torna
tudo fungível, dependente de valores de troca no mercado. A ciência, cujo empirismo
se consagra, passa a regular-se por princípios materiais (materialistas mesmo), contra os
quais o tradicional bastião religioso, abalado pela crítica niilista e pela secularização da
política e da cultura, já não tem como opor resistência.
O direito nacional sofre a pressão da constitucionalização e da democratização
incipiente. O direito internacional passa por uma transformação inédita, depois do
vendaval napoleônico e da recomposição do tabuleiro de forças entre as potências
europeias. Parte destas perdeu seu peso específico no jogo internacional com o processo
de independências nas Américas, que dá a estas uma «nova entrada» no cenário mundial.
Droysen antecipa o que no século XX veio a tornar-se muito comum – a elaboração
dos «cenários futuros», a prognose política a partir de pressupostos morais.29
Jakob Burckhardt, diante da versão armada da crise política que é a guerra, ensaia
uma tipologia da crise em suas Considerações sobre a História universal.30 No formato
comparativo, Burckhardt estabelece as semelhanças entre as crises em diversos países.
O denominador comum que define é político e sua expressão é a guerra – interna
ou externa. Como Koselleck mais tarde, Burckhardt sublinha o caráter patológico da
crise, por recurso à metáfora orgânica. A realidade política subsequente a uma crise
DROYSEN, Johann Gustav – Zur Charakteristik der europäischen Krisis. (1854) In: Politische
Schriften. Org. por Felix Gilbert. Munique: R. Oldenbourg, 1933, p. 328.
29
Ver, por exemplo: SOUTHARD, Robert – Theology in Droysen’s Early Political Historiography: Free
Will, Necessity, and the Historian. History and Theory, ISSN 00182656. Vol. 18, N.º 3 (Out. 1979) p. 378-396.
30
BURCKHARDT, Jakob – Weltgeschichtliche Betrachtungen. 2ª Ed. Ed. Jakob Oeri. Berlim, Stuttgart:
Spemann, 1910, p. 166 ss.
28
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emerge patogenicamente de um processo de debilitação. A crise serve ao mesmo tempo
de alarme e de mobilização para combater (com resultado positivo: «restauração» ou
com resultado negativo: «despotismo») as causas da enfermidade do corpo social e
estatal. As crises do século XX, como a do entre-guerras, a da Guerra Fria ou a da
derrocada financeira dos anos 2007-2009, apareceriam aos olhos de Burckhardt como
pontos nodais de um passo adiante, de um avanço, de uma superação. Por que essa
prognose? Porque para ele a crise principal ocorre quando se mesclam o desenvolvimento
técnico‑científico (por exemplo: armamento e informação), as guerras «reais» (por
exemplo: as sanguinárias 1ª e 2ª Guerras Mundiais, os genocídios equivalentes a guerras
internas) e as revoluções sociais (por exemplo: a Revolução Russa ou o fanatismo
religioso). Misturas dessa natureza são explosivas. Onde estaria o meio de vencer tais
«crises principais»? Burckhardt antecipa de certo modo o que a 2ª Guerra Mundial
veio a produzir como elemento de superação: a Declaração Universal dos Direitos do
Homem, de 1948, no âmbito da Organização das Nações Unidas.
Ao dizer que a decisão – ou seja: a crítica da crise, no mais clássico sentido grego do
termo – provém do imo da humanidade, Burckhardt ao fim e ao cabo compartilha o
pressuposto moral da igualdade e da bondade radicais do ser humano, como a Declaração
retoma31, a partir de suas duas principais predecessoras modernas, a da Virgínia (12 de junho
de 1776)32 e a de Paris (26 de agosto de 1789)33. Se a dimensão antropocêntrica da
referência moral das decisões críticas é um imperativo politicamente estabilizado, processos
que a contradigam ou contra ela conspirem são a fortiori geradores de crise. A crise
começaria, teoricamente, com o descaso, com o desrespeito eventualmente praticado com
relação à dupla dimensão moral do agir humano: a antropocêntrica e a sociocêntrica.
Crise assim interpretada recebe uma predicação adicional em que termos como
«regressão», «calamidade», «convulsão», «perturbação», dentre outros, surgem. Sob a
pressão de tais circunstâncias, o princípio do altruísmo social (pressuposto na dimensão
moral acima referida) «entra em crise». O risco de que o comportamento pessoal e
social derive para o «cada um por si» seria um fator agravante da crise. Desde cedo,
no século XIX, crises econômicas constam do vocabulário analítico inglês: oscilações
na produção agrícola (como o excesso de grãos em 1825 ou as quebras de safra em
1847) ou na produção industrial e no mercado financeiro (como a crise composta
de 1845-1849 ou na da década 1930). Crises econômico-financeiras e crises políticas
não se confundem. As primeiras não necessariamente acarretam reviravoltas políticas,
embora em épocas de instabilidade institucional tal tenha ocorrido.34
31
Artigo I. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão
e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
32
Art. 1° Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos, essenciais
e naturais dos quais não podem, pôr nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade: tais são o
direito de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter
a felicidade e a segurança.
33
Art. 1.º Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem
fundamentar-se na utilidade comum.
34
Um estudo interessante de Gustavo Maia Gomes, embora publicado há mais de vinte anos, reúne
diversos dos tópicos aqui arrolados: moralização da função social, correlação entre crise política e crise
econômica, desdobramentos políticos de crises econômicas em tempos de fragilidade institucional. Crises
econômicas e crises políticas. Algumas reflexões à luz da experiência brasileira. In Revista de Economia
Política. Vol. 6, n.º 1 (jan.-abr. 1986) p. 35-52.
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Nas crises dos dois tipos a dimensão moral busca responsáveis. Dois grupos sociais
são marcadamente os mais indigitados como responsáveis, mas medida em que estão
dotados de poderes de liderança e gestão: a classe política dos mandatários eleitos
(governantes e parlamentares, mais do que magistrados do Judiciário) e a classe dos
proprietários (dos meios econômicos – comércio, indústria e agro-pecuária). O processo
de responsabilização mantém a perspectiva moral e, na lógica de estabilidade institucional dos regimes democráticos, aponta para mecanismos de superação da crise pela
chamada dos governantes à responsabilidade de tomar decisões (formar juízo crítico)
que compensem, superem, resolvam, afastem a crise.
A complexidade dos circuitos econômicos e financeiros (e seu parcial anonimato
– eventual ou intencional) leva-os a causar crises sucessivas, como as que se registram
ao longo do século XX. Tanto no formato da livre iniciativa econômica do liberalismo
clássico como no formato da economia planificada pós-revoluções socialistas (1917
na Rússia, 1949 na China, 1959 em Cuba, para lembrar apenas as mais marcantes
no ritmo do Novecentos), os meios econômicos e financeiros foram decisivos para
identificar crises em suas mais variadas aparências. Foram elas que chamaram à
responsabilidade pública de maneira cada vez mais intensa os governantes. Possivelmente
o passo mais notável nesse sentido está no New Deal de Franklin D. Roosevelt e no
discurso moralizante do Partido Democrata ao ganhar as eleições americanas de 1932
(e as subsequentes até 1948). Um segundo passo marcante no século XX, no sentido
da responsabilização das coletividades políticas com respeito a evitar e a superar
crises, pode ser visto na criação de organismos multilaterais de prevenção e correção
a começar com a do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em 1944,
na conferência de Bretton Woods.
A estabilização dos organismos multilaterais na segunda metade do século XX
responde ao duplo desafio da crítica – do juízo autônomo sobre as circunstâncias de
vida no mundo contemporâneo – e da(s) crise(s). Na medida em que persistem as
dificuldades em realizar eficazmente o imperativo moral da solidariedade real entre
indivíduos e sociedades no plano macro-político e macro-econômico, os fóruns
bilaterais e multilaterais têm forçosamente uma agenda carregada de responsabilidades,
cujo objetivo principal incorporou a tese da resolução pacífica das crises, oposta,
pois, à utilizada por Burckhardt para exemplificar a experiência dos séculos até o
Oitocentos.
A consciência mais ou menos ampla da necessidade do juízo crítico e distanciado
como meio de prevenir e superar crises não significa automaticamente sua eficácia.
Um dos elementos mais duradouros de retro-alimentação das crises é o conflito
constante entre «interesses nacionais» e a composição desses interesses no sistema
internacional. 35

35
Para a dimensão política dos conflitos, ver NYE, Joseph S. – Compreender os Conflitos Internacionais.
Uma Introdução à Teoria e à História. 3ª ed. Lisboa: Gradiva, 2002. Samir Amin apresenta uma
síntese interessante – de perspectiva crítica neo-marxista, à maneira da Escola de Frankfurt – das crises
político‑econômicas dos séculos XIX e XX em Die politische Ökonomie. UTOPIE kreativ. ISSN 08634890.
N.º 119 (Setembro 2000) p. 865-876.
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6. Perspectivas
A multivocidade do conceito de crise não o afastou da linguagem contemporânea.
Pelo contrário. Do fundamento valorativo que embasa a confiança e a sensação
esperada de segurança às formas de institucionalização da sociedade, todo abalo que
comprometa a estrutura organizacional dos indivíduos e de suas obras acaba por
merecer o epíteto crise, em intensidades diversas. Religião, moral, política, economia,
cultura – mas também meio-ambiente, desenvolvimento sustentável, interesse nacional,
sistema internacional, e assim por diante – todos têm razão para identificar, analisar,
diagnosticar e tratar crises. A reflexão crítica é valorizada crescentemente como meio
de aprofundar o exame dos fatores de toda sorte que expliquem origem, evolução e
superação de crises. Nas ciências humanas e sociais «crise» é um conceito-chave. Seu
uso descritivo e interpretativo na historiografia serve para delimitar períodos e estipular
transições, qualificar relações entre estruturas e conjunturas, articular durações, apontar
quebras de confiança e sensações de insegurança.36 A segunda metade do século XX
trouxe consigo a reconhecida valorização da noção de crise como desafio constante.
Retira-se-lhe de certa forma o caráter extraordinário, mesmo que permaneça o abalo
que tenha provocado. No entanto, a crise «contínua» na realidade recobre o sentido
da vigilância crítica, da análise ponderada, do juízo rigoroso – sentido que indica
com nitidez a necessidade política e cultural de evitar-se a imaturidade negligente de
considerar que tudo está alcançado, resolvido, inabalável. O século das crises, por entre
sofrimentos e superações, parece incorporar gradualmente um modo de gerir as crises
com os olhos postos no horizonte de expectativas de seu «dia seguinte» – minimizar
impactos, expandir chances de aprender, responsabilizar agentes públicos, exigir
compartilhamento de iniciativas – em um ambiente de valorização de democracia social
e política participativa. Por certo não se trata de uma evolução linear, livre – por sua
vez – de crises. O que se pode concluir, na perspectiva de longo prazo da historiografia
do século XX, é que se aprendeu com as crises e que se aprendeu a conviver com elas.
Crise e crítica desempenham, no juízo analítico da historiografia contemporânea, um
duplo papel: atribuir sentido às transições, abalar sentidos intransientes.

Cf., dentre outros, HAZARD, Paul – La crise de la conscience européenne. Paris: Boivin, 1935.
(ed. mais recente: Paris: Librairie générale française, 1994. ISBN 2253904236).
36
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Que filosofia libertará da pedra de Sísifo, da roda de Íxion,
as nações da Europa – a quem uma política ambiciosa condenou?
J. G. Herder

Enquanto projecto civilizacional e económico, a «ideia de Europa» haverá sempre
de ser confrontada com a irónica falência da sua epopeia e do seu locus como centro
do mundo: o século XX, o mais trágico que a humanidade conheceu, representa o
violento desfecho da secular tensão entre os sonhos racionalistas e o fundo belicista
que sustentou a formação e afirmação europeias desde sempre. Pensar a crise desta
hegemonia à luz da articulação entre o sentimento trágico, o plano utópico e o desejo
de domínio sobre o outro, poderá esclarecer que derivas do racionalismo respondem
ou estimulam a crise do «espírito europeu» e as suas contradições. Com efeito, o
pensamento da intelectualidade, localizado entre as Grandes Guerras e a queda do
muro de Berlim (1989), traduz a instável dialéctica entre um horizonte de expectativas,
pautado pela vontade de a razão controlar a História, e o eterno «regresso», sempre
metamorfoseado, das utopias fracassadas ou compensatórias.
Assim, poder-se-ia aventar que os primeiros passos rumo a uma construção europeia
são dados no quadro de uma vocação universalista. A Europa foi defendida enquanto
espaço em que Razão, Liberdade e Direito seriam as marcas seculares, não apenas
de um carácter europeu, mas de um território pensado como uma civilização em
que a História e a possibilidade do Novo seriam, voluntariamente, convocadas para
enformarem a possibilidade, mesmo que infinita, da realização da utopia. A longa noite
instalada pela Primeira Guerra, confirmação da Europa como um cemitério povoado por
povos que cantam antes de se assassinar1, fazia dos cerca de oito milhões de mortos em
combate, de uma Europa central e de leste devastada pela miséria e da queda definitiva
de uma hegemonia mundial falaciosa (porque nunca fora a hegemonia de todos – mas
estivera sempre sob a autoridade de um império ou de uma nação) a prova irrefutável
de um espaço que havia conseguido materializar o lado sombrio do seu niilismo.
A disposição política de um continente cindido em estados hostis transportava, assim,
para as nações há muito constituídas ou recentemente tornadas independentes – e para
os seus nacionalismos – o fantasma do estatuto do estrangeiro e do estranho.
Com o advento do primeiro pós-guerra, o discurso intelectual europeu (ou, pelo
menos, parte dele) viria a encarnar o que, no decurso do século XIX, fora o grande
combate do continente: a inevitabilidade do sentimento de crise como marca identitária,
partindo-se da assunção de que o tempo do mundo era o tempo da Europa, embora
com a sensação nova de que essa temporalidade se estava a esgotar (Schopenhauer;
Nietzsche; Spengler). Daí que a consciência de crise não pudesse ser equacionada
mediante uma lógica revolucionária como havia sido desde a chegada da moderna
experiência do tempo. Em certo sentido, a Revolução Russa de 1917, apesar das
aparências, soou a muitos como um novo ponto de partida, quando, para outros,
também era um ponto de chegada. Com efeito, a emergência de discursos salvadores
encontrava agora uma hipótese lógica que estivera vedada aos sucessivos projectos
1

SOREL, Georges apud DUROSELLE, J. B. – L’Idée d’Europe dans l’histoire. Paris: Denöel, 1965, p. 256.
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revolucionários e contra-revolucionários anteriores: o término da guerra apresentava-se
como fim da crise – e também como provação e prenúncio de que jamais as evoluções
prognosticadas no Iluminismo e no decurso do século XIX se iriam cumprir.
A demonização do inimigo alemão (Tratado de Versalhes, 1919) 2, por um lado,
e a irrefreável permanência dos nacionalismos (Tratado de Saint-Germain e Tratado
de Trianon) 3, encenaram a negação da morte do velho continente, elaborando um
mapa baseado na contenção política, económica e cultural de uma certa Europa: a
dos vencedores. A paz a qualquer preço viria a ser, pois, o palco ideológico que torna
possível a construção de uma outra utopia alternativa, quer às dos séculos anteriores,
quer à que havia sido começada em 1917.
Desta feita, o pensar-se a utopia surge como o retomar, que se queria crítico da
crítica, das teorias do Progresso criadas pelos pensadores iluministas, porque gizado
à luz de um critério que, mais do que prever a contínua perfectibilidade humana
(Kant; Condorcet), assumia como última a Primeira Guerra Mundial, sentida como
catástrofe e, por isso, como fim e como promotora de vários tipos de esperança. Isto é,
a construção de uma sociedade solidária, fraterna e auto-suficiente seria propiciada pelo
período que se seguia ao conflito; este, já não o lapso temporal cavado pela Revolução
e identificado como crise, mas sim a urgência de um futuro outro. Todavia, tal desejo
seria suficientemente enigmático para que todos não pensassem como os continuadores
da visão revolucionária do tempo instaurado pela Modernidade, ou como a sua face
contrária: os contra-revolucionários, revolucionários à sua maneira. Outros, porém,
mais utópicos mas menos impacientes perante a História, apropriaram-se dos sonhos
mais antigos sobre as possibilidades da construção de uma sociedade mais justa e
pacífica, e projectaram-nos numa ideia de Europa vocacionada, não para a anulação
das contradições, mas antes para o seu equilíbrio num quadro que teria de superar as
causas que levaram à sua agonia. Dir-se-ia estar-se na presença do início da procura
de uma terceira via, sintomaticamente extensível à dialéctica decorrente da afirmação
das autonomias e das independências nacionais e da necessidade de as desenvolver em
novos contextos multinacionais.
Esta terceira via procurou destacar as afinidades vicinais, de ordem política,
económica e cultural, depois de uma guerra que, afinal, mais do que mundial, fora
uma guerra civil. Teria de se sublinhar, pois, e em primeira instância, que essa natural
afectividade advinha da proximidade da terra. E se o século XIX havia privilegiado as
relações contratuais, no contexto de entre-guerras tal facto reflectir-se-á em propostas
Tratado de Versailles (231): «Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l’Allemagne reconnaît
que l’Allemagne et ses alliés sont responsables pour les avoir causés, de toutes les pertes et de toutes les
dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en consequence de la guerre,
qui leur a été imposée par l’agression de l’Allemagne et de ses alliés». [01-02-2010]. (Disponível em WWW:
<URL: http://www.herodote.net/Textes/tVersailles1919.pdf>.
3
Todos os tratados resultantes da Conferência de Paris advogavam o princípio da autodeterminação
dos povos («le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes»); os tratados de Saint-Germain e de Trianon,
que negoceiam as condições da paz entre os Aliados e a Áustria e a Hungria, respectivamente, demonstram
até que ponto as potências aliadas estavam dispostas, em função de interesses nacionais, a violar, através
das condições apresentadas, esse mesmo princípio. Vide MUET, Yannick – Le débat européen dans l’entre
‑deux-guerres. Paris: Economica, 1997, principalmente capítulo I; DUROSELLE – L’Idée d’Europe dans
l’histoire, p. 261 e ss.
2
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que, não obstante o seu pragmatismo, não poderão prescindir da concepção do
espaço europeu como ponto de partida para um ideal que congregasse comum-idades
e, simultaneamente, contrapesasse identidades nacionais. O que fazia da «Europa»,
pela primeira vez – e diferentemente dos lugares utópicos de More e Campanella ou
do El Dorado – uma utopia com uma base ôntica, pois não podia escamotear a sua
referencialidade geográfica.

Um antigo sonho universalista
Se o pensamento iluminista propugnava o progresso como consequência possível de
um tempo «linear» que era possível acelerar, fazendo, assim, da Europa uma vanguarda
e, portanto, «lugar» mais histórico do que os outros 4 (e no qual, necessariamente,
a consumação perfectiva do homem estaria situada num «longe» futuro), então o
papel destinado ao Europeu seria sempre o de guia de todos os povos, rumo a essa
sociedade ideal e por vir. Uma sociedade situada, pois, fora do alcance dos olhos e
fora da paisagem conhecida.
Agora, pelo contrário, a Europa era um mundo novo, mas com a consciência de que
tinha regressado, definitivamente, a casa, e, por isso, redimida pela auto-consciência
de que uma era estava a chegar ao fim. O Movimento pan-europeu5, com sede em
Viena, di-lo de outra forma ao representar a Europa como um projecto in fieri (que é
a característica primordial da Utopia), com uma geografia que, perante o patentear da
derrocada e do sofrimento, somente seria crível se fosse prometida como uma utopia
realista. E isto sobretudo porque a sagesse, única lição da história, ditava que só paulatina
e pragmaticamente ela seria realizável, como quem constrói um edifício a partir dos
alicerces e passo a passo. Sendo assim, a união aduaneira, os projectos económicos
e, acima de tudo, a solução dos conflitos franco-germânicos – condições necessárias
para que a paz se cumprisse segundo Coudenhove-Kalergi6 – fazem sentido apenas a
partir de uma unidade geográfica, que, posteriormente, Aristide Briand transformará
no grande corolário dos laços federais.
Cf. CONDORCET – Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain. Paris: Boivin,
1933, p. 206 e ss. Com efeito, desde os finais do século XVIII, a par da consolidação de uma experiência
linear do tempo, cresce não apenas a crença na Revolução, como também a ideia de que os povos se haviam
desenvolvido assincronicamente – a ponto de a Europa poder ser elevada a voz do universal e sobre a China
se dizer que se tratava de um povo ahistórico. Cf. CATROGA, Fernando – Os Passos do homem como restolho
do tempo. Memória e fim do fim da História. Coimbra: Almedina, 2009, p. 191 e ss.
5
Ironicamente, recorde-se como o principal activista do movimento paneuropeu tinha origem austríaca:
é o conde Coudenhove-Kalergi quem, em 1922, publica o artigo «Paneuropa, ein Vorschlag», dando
assim o primeiro passo pelos seus Estados Unidos da Europa. Em 1924, cria oficialmente o Movimento
em Viena, a partir da qual inicia o seu périplo pelas demais capitais europeias, rumo a uma conversão
ao paneuropeanismo. Sobre as origens e consolidação de uma corrente de pensamento europeísta, dos
anos subsequentes à Primeira Guerra até ao início da Segunda, vide CHABOT, Jean-Luc – Aux origines
intellectuelles de l’Union Européenne. L’idée d’Europe unie de 1919 à 1939. Grenoble: Presses Universitaires
de Grenoble, 2005.
6
Cf. KRÜGER, Peter – «Unification économique et politique de l’Europe au XXe siècle». In MALETTKE,
Klaus (dir.) – Imaginer l’Europe. Belin; De Boeck, 1998, p. 205.
4
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Ao fazer radicar numa espécie de geofilia europeia a base lógica para uma construção
federalista e para a manutenção da ordem 7, equacionava-se uma regeneração da Europa
enquanto conjunto de enlaces geográficos voltados para um horizonte comum: a paz.
Independentemente das soluções de vocação economicista inerentes ao projecto de
Briand, em causa está, para o que por ora nos interessa, o recurso a uma ideia de
Europa que funcionasse enquanto possibilidade reinventiva de si mesma, por forma
a constituir-se como espaço de esperança e de intervenção8.
E se é certo que a paz proposta pela Sociedade das Nações (da qual os EUA não
faziam parte) era de índole económica – por urgência –, o espaço europeu era pensado
agora como hipótese conciliadora do homo faber e do homo contemplativus. Deste modo
se harmonizava o descobridor do outro que o Iluminismo consagrara com a especificidade
da esperança agora oferecida – económica primeiro, política, depois. Reinventada como
futuro Paraíso cívico, a nova Europa – a Paneuropa – recuperaria o seu papel, se não
como a vanguarda fautora da História, pelo menos como núcleo fundamental para o
reequilíbrio do mundo, sobretudo porque os mais clarividentes começavam a perceber
que, com o reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação e a constituírem-se
como Estados-Nação, o renovamento da Europa implicava a amputação do palco em
que tinha exercido, durante séculos, a sua hegemonia: os impérios coloniais. Filha
dos traumas e debilitações causados pelas guerras, a nova Idade de Ouro europeia
estaria dependente, portanto, da conquista de um estado de paz, interno e externo.
Os contornos economicistas da nova ordem deveriam ser executados tendo em vista a
consecução de uma eunomia, condição para o cumprimento da utopia possível – que
seria a paz perpétua9.
As ideias de europeísmo e de bom europeu (propostas por Max Scheler10), voltadas
para o cumprimento da paz entre os homens, pressupunham que a construção
europeia resgatasse o ideal de civilização sustentado pela reposição da igualdade e pelo
aperfeiçoamento do homem (Condorcet). Todavia, o movimento para a paz preconizado
pelos intelectuais construtores do novo ideal de Europa seria necessariamente diferente
daquele anunciado por Kant. Daí que os universalismos europeus de antes do século XX
«Je pense qu’entre des peuples qui sont géographiquement groupés comme ceux d’Europe, il doit
exister une sorte de lien fédéral. Ces peuples doivent avoir la possibilité, à tout moment, d’entrer en contact,
de discuter leurs intérêts, de prendre des résolutions communes, d’établir entre eux un lien de solidarité
qui leur permette de faire face, au moment voulu, à des circonstances graves si elles venaient à naître».
(in DUROSELLE – op. cit., p. 275). Com efeito, e num registo afectivo, escrevia Georges Steiner, no seu
ensaio A Ideia de Europa, que o que faz do continente um todo identitário é precisamente a possibilidade
de ser percorrido a pé – condição para que possa fomentar-se um sentimento de vizinhança. Cf. STEINER,
G. – A Ideia de Europa. Lisboa: Gradiva, 2005, p. 28.
8
BLOCH, Ernst – Le Principe Espérance, II, «Les épures d’un monde meilleur». Paris: Gallimard,
1982, p. 362 e ss.
9
Cf. SCHELER, Max – L’Idée de paix et le pacifisme. Paris: Aubier, 1953. Note-se que a obra é produto
de uma conferência realizada pelo autor em Berlin, em 1927, no Ministério da Reichswehr, na Escola
Superior de Política. Segundo o autor, ainda que a ideia de «paz perpétua» seja antiga, pertence somente
a um determinado número de civilizações, capazes de, através de um «pacifismo instrumental», organizar
a paz. Cf. GOYARD-FABRE, Simone – La Construction de la paix, ou, Le Travail de Sisyphe, Paris: Vrin,
1994, p. 227; RÉAU, Élisabeth du – L’Idée d’Europe au XX siècle. Paris: Éditions Complexe, 2001, p. 40 e ss.
10
SCHELER, Max apud RIBEIRO, Maria Manuela Tavares – A Europa dos Intelectuais nos alvores
do século XX. Estudos do Século XX. Coimbra: CEIS 20. nº 2 (2002) p. 116.
7
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possam ser integrados na fundamentação de um desejo imperialista que se traduzia
pela guerra e pela conquista; pelo que o apelo a uma unificação, confederação ou
federação da Europa, se, para alguns, poderia conduzir a um novo tipo de império,
para todos implicava a existência de um consenso segundo o qual do seu renovamento
nasceria uma nova ordem política que, ao ter a pretensão específica de prolongar a
paz11 europeia, almeja ser, simultaneamente, um baluarte da paz no mundo.
A postulação da paz como meta para a qual deveriam convergir os esforços de unir
– e não de unificar 12 – as nações europeias seria a condição para se concretizar o velho
projecto da «paz perpétua». No entanto, e se é verdade que a defesa do federalismo,
tal como foi apresentada no contexto da criação da Sociedade das Nações (1919),
se apoiava claramente no princípio kantiano segundo o qual «o direito das gentes
deve fundar-se numa federação de estados livres»13, para que a hospitalidade universal
pudesse ser atingida, a mesma Sociedade estaria longe de poder ser e agir como uma
liga mundial. Tendo sido uma das grandes críticas à sua prática a desigualdade nos
critérios de desarmamento das nações resultantes da Conferência de Paris14, partia‑se
do antigo preceito de que o estado natural da humanidade é a guerra, privilegiando‑se,
desta feita, não a revolução do tempo capaz de instaurar o estado de paz mas antes a
imediata omissão de hostilidades (Kant).
Assim se explica o grande erro da Sociedade: contrapor ao militarismo uma «força
de direito». E mesmo considerando esta falha devedora do pensamento das Luzes, a
verdade é que ela talha a grande divergência entre a Paz acreditada pela Aufklärung
e o pacifismo (de certa forma, uma diplomacia liberal, devedora do projecto para a
recuperação europeia traçado pelo Presidente W. Wilson) que deveria nortear a acção
da Sociedade das Nações: a construção da federação europeia surgia, naquele tempo
em que se vivia a ilusão do derradeiro pós-guerra, como o início da concretização do
melhor que o pensamento ocidental havia prometido durante séculos e, em particular, a
partir do século XVIII. Aquela foi também a conjuntura em que os próprios intelectuais,
perante os escombros e a hecatombe, já não duvidavam que a Europa se despedia,
dolorosamente, de uma era em que tinha sido o centro do mundo. Só lhe restaria
regenerar-se, não para voltar a ser o que foi – a vanguarda – mas sim para retomar
aquilo que também ela defendeu, embora não o tenha sempre praticado.
Na medida em que deixara irreversivelmente de ser o único encarnador do
universal, a adaptação da realidade europeia à nova ordem do mundo teria de
partir necessariamente de um sentimento de auto-consciência, segundo o qual o seu
Vide RIBEIRO, Maria Manuela Tavares – Os Estados Unidos da Europa e os congressos universais
da paz. Revista de História das Ideias. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Nº 30
(2009) p. 491-504.
12
«The principle that European political cooperation should be directed towards the following essential
object: a federation based on the idea of union and not of unity – that is to say, a federation elastic enough
to respect the independence and national sovereignty of each State while guaranteeing to all the benefits
of collective solidarity in the settlement of the political questions affecting the destiny of the European
commonwealth or that of one of its members.» (BRIAND, Aristide – Mémorandum [10-02-2010]. Disponível
em WWW: <URL: http://www.ellopos.net/politics/briand-memorandum.asp?pg=6>.
13
KANT, E. – «A Paz Perpétua. Um projecto filosófico». A Paz Perpétua e outros opúsculos. Lisboa:
Edições 70, 1992, p. 132 e ss.
14
Cf. SCHELER, Max – L’Idée de paix, p. 112 e ss.
11
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redimensionamento transnacional não poderia ser o gérmen de um novo império
expansionista. Mais: teria de ser a sua «morte» como império. Por isso, havia a
forte certeza de que os projectos europeus fracassariam se não fossem capazes de se
afirmarem como garantia de paz pública, de paz interna e de paz externa. Porém, agora,
a pressuposição dos seus valores, como o cosmopolitismo e a virtude, não consentia
leituras que sobrevalorizassem as hegemonias nacionalistas e imperialistas. O mesmo é
dizer que apenas uma idealização da Europa como dimensão moral do mundo, a que
se chegaria não através da dimensão nacional, mas mediante a experiência da Europa
como uma metafísica, poderia corresponder às novas circunstâncias inter-nacionalistas.
Entende-se que assim seja, tanto mais que o espectro do Estado-Nação tem sido
sempre o formato-modelo que está subjacente ao ideário dos que, sobretudo entre
as duas Grandes Guerras, o tentavam superar, elevando a Europa a objecto teórico.
Entre estes, encontramos Julien Benda.

Julien Benda: uma filosofia para a Europa
Como temos vindo a sublinhar, se a cooperação económica entre as nações da
Europa 15 respondia à constatação de si mesma como uma grande área continental
entre as demais, a verdade é que este reconhecimento, mesmo quando veiculado pela
urgência da reconstrução material, não apenas era sentido como insuficiente pelos
seus fautores (daí a elevação a quase utopia geo- e etnográfica do espaço). Ele também
suscitou uma justificação afectiva e transcendental do ideal europeu – compensação
para a impotência dos seus Estados-Nação, mesmo os mais poderosos, e para os
perigos da degenerescência nacionalista das fidelidades que eles fomentavam, no
seio da nova ordem internacional nascida depois da Primeira Guerra Mundial. Se as
alternativas economicistas não puderam prescindir do apelo à ideia de Europa como
um conjunto de vizinhos do qual o tratamento de estrangeiro deveria estar ausente,
houve também um movimento de desterritorialização para que fosse possível chegar-se
a uma filo-sofia da Europa – ou, talvez melhor, a uma ideia de Europa como realização
da própria Filosofia.
Naquele que é um dos melhores exemplos do que afirmámos, as críticas de Benda quer
às soluções fascistas, quer socialistas, quer pacifistas16, ainda que por razões diferentes,
visavam encontrar uma nova vocação para uma Europa em crise. Pode mesmo dizer-se
que ele professava uma crença quase sacral, não no mito europeu, mas na forma através
da qual o europeu deveria posicionar-se perante a Europa. A sua eficácia enquanto
resposta, naqueles atribulados inícios dos anos de 1930, quer ao comunismo, quer
aos nacionalismos que a Primeira Guerra vincara (e as respostas fascistas extremaram)
reiterava a autonomia política das nações. Porém, a singularidade da sua utopia estava
na crença na superioridade intelectual do homem desnacionalizado – pois só assim

Vide RÉAU, Élisabeth du – L’Idée d’Europe …, p. 88 e ss.
Cf. RIBEIRO, Maria Manuela Tavares – A Ideia de Europa, uma perspectiva histórica. Coimbra:
Quarteto, 2003, p. 51 e ss.
15

16
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poder-se-ia educar a Europa17. Esta, na concepção ideal do autor do, não por acaso,
Discours à la Nation Européene, assemelhava-se a uma neo-utopia: surgia como um
fim que a obrigava olhar não para si, mas para um horizonte de esperança no qual
o eurocentrismo estaria depurado de preconceitos racialistas em ascensão. Sanada
dos seus traumas recentes e de uma identidade construída pela prática secular de
imperialismos expansivos, ela poderia finalmente regressar a si mesma, isto é, ao papel
de uma vanguarda exclusivamente norteada pelos imperativos da Razão universal.
Insistindo em aclarar o processo da paz europeia no sentido de demonstrar como
as condições da Sociedade das Nações e dos tratados subsequentes haviam instalado
uma paz postiça, na qual o investimento em mecanismos diplomáticos e policiais não
seria suficiente para constituir um estado de paz universal, Benda faz a apologia da
ideia segundo a qual a paz entre os povos e os estados tem de começar no interior da
consciência de cada um dos seus cidadãos. Consequentemente, a Europa não podia ser
só uma História nem apenas uma Geografia, nem tão pouco ressuscitar diversidades
que acicatassem o retorno das tensões nacionais – caixa de Pandora que muitas das
propostas pacifistas, então em voga, procuravam esconder18.
A crítica ao mecanicismo da Sociedade das Nações do autor de La Trahison des clercs
residiu fundamentalmente no seguinte: dirigindo-se aos intelectuais enquanto agentes
da Revolução – estado a que se chegaria através da universalidade e da universalização
de uma acção moral –, Benda defende que a transformação económica não pode gerar
uma regeneração europeia. Partindo do princípio de que a revolução tem no intelectual
o seu agente próprio na medida em que encarnaria o universal por contraposição, não
apenas relativamente ao particular, mas também ao total, a Revolução jamais poderia
materializar-se na economia, já que, em última análise, as dinâmicas (quer políticas,
quer sociais) dela resultantes acabariam por, fatalmente, constituir núcleos nacionais
voltados para si mesmos – fazendo do outro um estrangeiro e do mesmo uma peça de
um todo essencialista e fatalmente totalitário19. E, ainda que admitindo a convocação
dos «catecismos económicos» como coadjuvantes da intervenção intelectual e da acção
moral, trata-se de pensar a Europa como uma escola de contornos humanistas, em
que o aprendizado das diferenças seja levado a cabo não através de uma ordenação
homogeneizadora do diverso, mas antes do reconhecimento de uma herança ecuménica
de que o intelectual europeu seria o porta-voz: a Razão enquanto possibilidade humana
de conceber o Espírito e, portanto, a Europa como espaço, não de realização desse
ideal, mas como sua matriz irradiadora.
Ainda que partindo de um idealismo que remetia para Platão, Descartes e
sobretudo Kant, Benda convocou esse legado para defrontar e neutralizar, através
da justiça do universal, as mitologias nacionalistas. Assim, revestiu de uma lógica
17
«Et je vous dirai encore, voulant toujours que vous donniez au monde le spectacle d’une race d’hommes
qui ne pensent pas dans le national: Désinteressez-vous de vos nations, désinteressez-vous de leur histoire,
de leurs guerres, de leurs victoires, de leurs traités, de leurs apogées, de leurs décadences (…) Vous, clercs
allemands, ne soyez pas honteux de la capitulation du 11 de novembre; soyez honteux de mal raisonner,
de mal penser» (BENDA, Julien – Discours à la Nation européenne. Paris: Gallimard, 1979, p. 67-68).
18
BENDA, Julien – Discours à la Nation …, p. 115.
19
Idem, ibidem, p. 122.
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centrífuga a própria concretude das soberanias nacionais, certificando ao intelectual
a capacidade de se desterritorializar, pela autonomização e emancipação espirituais.
Se a culpabilidade imputada aos pensadores alemães quanto às causas da I Guerra
Mundial20 decorria precisamente da sua incapacidade de falar em nome de um interesse
supranacional – falha que tornava o nacionalismo fonte de irracionalidade – apenas
seria possível a implementação de uma virtude europeia quando se ultrapassasse o
formato do estado-nação.
Vejamos. Os direitos adquiridos deveriam continuar a nortear uma acção política
equalitária do ponto de vista interno (mas não total) – todavia, acima deles, a acção
do clerc inviabilizaria, contrariamente ao que sucedera nos séculos XVIII, XIX e XX, a
promoção de identidades nacionais e de nacionalismos electivos. A seu cargo estaria a
difusão horizontal dos valores europeus, fugindo-se, assim, a um esquema nacionalista
hierarquizante. Neste contexto, Ciência e Filosofia surgem como os caminhos da
Razão, outrora trilhados pelos clercs da Idade Média, guiados estes por um conceito de
universidade (e de universalidade) enquanto vitória do abstracto sobre o concreto – que
é a definição que Benda escolhe para a Europa. A Ciência surgia como materialização
da universalidade e identificação do diverso, enquanto a Filosofia, sendo ultrapassagem
transcendental do concreto, possibilitaria que o conhecimento fosse assimilado e
praticado como sagesse. Daí que utilize o termo «patriotas»21: ao terem à disposição
uma herança espiritual – e, por isso, partilhada e desnacionalizada – os clercs europeus
deverão consciencializar-se que é por via desta pátria comum, reino do espírito puro
e desinteressado, que se chegará à constituição de um patriotismo europeu. Contra o
culto do génio e da originalidade, contra os essencialismos e contra o século XIX, só o
retorno a Platão e ao espírito apolíneo poderia fazer da Europa o que ela deve ser: um
ideal comum e um ensinamento lógico da paz. O homem novo desta Revolução não seria,
pois, o Único, propagado pelo romantismo (e algum anarquismo: Max Stirner). O clerc
tornar-se-ia revolucionário pelo anúncio e pela difusão da palavra (isto é, do lógos), e,
necessariamente, pela educação para a coragem: a acção moderadora das paixões e, por
conseguinte, a superação do particular. Esse vértice superior de espiritualidade seria a
20
«C’est en Allemagne que se produisit l’explosion de ce qui était déjà en train de se dévélopper dans tout
le monde occidental sous la forme d’une crise de l’esprit, de la foi. Cela ne diminue pas notre culpabilité. Car
c’est ici, en Allemagne, et non ailleurs, que l’explosion s’est produite. Mais cela nous délivre de l’isolement
absolu. C’est un enseignement pour les autres. Cela regarde chacun (…). Quand nous parlons de la culpabilité
des autres, le mot peut égarer. Lorsqu’ils ont, par leur conduite, rendu possibles certains événements, leur
culpabilité est politique. En la discutant, nous ne devons pas oublier un seul instant qu’elle se situe sur
un tout autre plan que les crimes d’Hitler (…).L’Angleterre, la France, l’Amerique fûrent les puissances
victorieuses de 1918. C’est d’elles, et non, des vaincus, que dépendait le cours de l’histoire. Le vanqueur
assume une responsabilité qu’il est Seul à porter, ou bien il s’y dérobe. Et s’il le fait, il est manifestement
coupable devant l’histoire.» (JASPERS, Karl – La Culpabilité allemande. Paris: Éditions de Minuit, 1948,
p. 165 e ss). E, por isso, Hannah Arendt virá a distinguir uma responsabilidade colectiva, acima de tudo
de ordem política, que deve ser apanágio de um euro-republicanismo, perfil político que deveria ter uma
Europa pós-nacional. Cf. ARENDT, Hannah – «Responsabilidade». Responsabilidade e Juízo. Lisboa: Dom
Quixote, 2007, p. 133 e ss; RENSMANN, Lars – Revisiting the origins of Euro-Republicanism: Hannah
Arendt and the normative foundations of post-national democracy in Europe. Disponível em WWW: <URL:
http://www.allacademic.com/meta/p211872_index.html>.
21
Idem, ibidem, p. 69.
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âncora da Paz, fruto da acção moral e não da viagem ex-ótica para descobrimento do
outro, filho da introspecção e não da tratadística mecânica e falível22.
Por esta razão, contra todas as possibilidades de resposta à crise agravada pela
Primeira Guerra, a Europa seria a renúncia do homem a ele próprio; ele deve pensar-se,
não mundo do Finito, mas no mundo do Infinito. A Europa seria o signo verídico do
universo (Jules Romains)23. Assim, enquanto membro de uma comunidade espiritual
(E. R. Curtius; Salvador de Madariaga; Heinrich Mann)24 para quem a Tolerância
funcionaria como expressão de um lógos fraternal, o Homem Europeu deveria formar um
mundo novo no qual a sociabilidade enquanto princípio utópico realizasse a consciência
filosófica e a Europa como pulsão desmaterializadora. No entanto, e porque em
causa estaria a superação do próprio eurocentrismo, não seria através do governo do
intelectual que a revitalização do velho continente teria lugar; a universidade da Europa,
reactualizando o sonho de Erasmo, suporia uma inalienável liderança intelectual – e
não apenas a cooperação económica.
As máximas dos filósofos, como Kant propusera, e o progresso alargado das ciências,
geradores da objectividade e, portanto, da dignidade do outro e alicerce dos direitos
naturais de todos, contribuiriam para a consolidação de um optimismo militante25.
A função primeira de uma moral europeia – e não da moralidade proclamada pela
Sociedade das Nações como harmonizadora de fisionomias nacionais26 que só poderia
resultar numa soberania – será a de mostrar a existência de um ideal que atravessa todas
estas, mesmo quando não houve nem havia consciência disso. Com efeito, ao postular
que a ligação do europeu à Europa será sempre mais lassa do que a ligação do alemão
à Alemanha, do francês a França, Benda acabava por reclamar, diante dos intelectuais
de todas as nações, a existência de uma pátria espiritual com virtualidades psicagógicas,
estimuladoras da expansão de um legado de porte universal. A emergência definitiva
de um estado de autognose dependeria da passagem para um estado pós-nacional27;
mas seria a evocação de uma pátria transcendental bastante para a construção da Paz?
Recorde-se que, para Julien Benda, que cita Spinoza, a paz é, sobretudo, o amor a uma ideia de paz
e, portanto, não tanto abandono da guerra – mas conquista interior de um estado de alma. Ao intelectual
está reservada a função de desmascarar o pacifismo vulgar (do militar), o pacifismo místico (do senso
comum), o pacifismo falsamente patriótico (do parlamento), rumo a um conjunto de valores transcendentes:
«C’est-à-dire s’il leur declare que son royaume n’est pas de ce monde, que cette absence de valeur pratique
est précisement ce qui fait la grandeur de son enseignement et que, pour la prospérité des royaumes qui,
eux, sont de ce monde, c’est la morale de César, et non la sienne, qui est la bonne. Avec cette position le
clerc est crucifié, mais il est respecté et sa parole hante la mémoire des hommes» (Cf. BENDA, Julien – La
Trahison des Clercs. Paris: Grasset, 1927. p. 232-233).
23
Apud RIBEIRO, Maria Manuela Tavares – «A Europa dos Intelectuais nos alvores do século XX», p. 118.
24
Idem, ibidem, p. 116 e ss. Diga-se, no entanto, que, por exemplo, para Curtius, a Europa, estruturalmente, estaria próxima de um todo nacional, porém, com clara prevalência do eixo franco-germânico,
quer a nível político, quer a nível cultural. Cf. SINOPOLI, Franca – Il Mito della letteratura europea.
Roma: Meltemi, 1999, p. 53.
25
BLOCH, Ernst – Le Principe Espérance, I. Paris: Gallimard, 1976, p. 237 e ss. Da articulação entre
saber e coragem, a acção e o trabalho podem construir uma espécie de ideal concreto, como se se aferisse
a possibilidade real de uma utopia. Esta atitude tem o nome, segundo o autor, de optimismo militante.
26
BENDA, J. – Le Discours à la nation ..., p. 116.
27
Cf. MÜLLER, Jan-Werner – Is Europatriotism possible? [05-02-2010]. Disponível em WWW: <URL:
http://www.dissentmagazine.org/article/?article=364>.
22
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Se Benda faz residir nos intelectuais – como Fichte (Reden an die deutsche Nation) – a
argumentação fundadora dos nacionalismos, a hipótese de um europatriotismo teria
sustentabilidade partindo do papel missionário do clerc? Ou a possibilidade de um
patriotismo de feição europeia deveria passar por um exercício da sagesse (outro grande
princípio utópico a par da sociabilidade) enquanto modo de crítica de índole cívica?
E não será esta consciência da crise, não da ideia de Europa que ainda não havia
nascido, mas da sua possibilidade, a inadiável evidência do fim do eurocentrismo?

O fim da História ou fim do eurocentrismo?
A construção da Europa coincide com o crescimento da auto-consciência de que vive,
se não o fim do mundo, pelo menos no fim de um mundo – o eurocentrismo – que,
no contexto da sua secular mundividência, parecia arrastar a proclamação do fim da
história. Por conseguinte, os esforços para se formar uma união europeia logo a seguir
à II Guerra Mundial são indício e confissão de uma impotência, como aquela que
resulta do convencimento de que as premissas em que a sua grandeza tinha radicado – a
génese e consolidação dos estados-nação – metamorfoseadas, em si e por si, impedem
agora a sua própria afirmação. Numa ordem internacional mais mundializada – e
global – as regras passaram a ser ditadas pelos Estados-Nação-Continentes. Daí também
esta irresolúvel tensão: entre o tempo económico, presentista e pragmático que, desde
a década de 1950, tem determinado esse contrato sob o nome de união, e um tempo
outro que, imbuído de expectativa e esperança, reactualiza sonhos de concretização
mais harmoniosa e justa, na linha da tradição mais ecuménica e iluminista.
Ao postularem o pensamento ocidental como universalizante e, por isso, capaz de
sintetizar e assimilar as «outras histórias» em proveito da «sua»28, os autores do fim
da história posicionavam a História da Europa como o foco de irradiação de uma
sociedade-mundo. E é indubitável que esta orientação cometeu um erro, de que um
certo século XVIII também padeceu, imperdoável no século XX: o de se achar que os
outros não tinham história29 ou que a superação do seu atraso só seria possível através da
sua ocidentalização. Daí que a crise da Europa fosse pensada como a crise do mundo.
Diga-se, no entanto, que, no após segunda-guerra, esta consciência do fim do
eurocentrismo não se traduziu linearmente na reivindicação do fim da história –
sobretudo porque a nova Europa era apresentada como um projecto em aberto, e não
como o início do fim da história, como acontecia com o marxismo-leninismo soviético,
como, nos anos de 1930-1940, o neo-hegeliano Kojève chegou a sustentar. Daí que,
mesmo quando as estruturas económico-políticas da nova Europa começaram a ter
pés para andar, os prognósticos sobre o fim da história de cariz demo-liberal tivessem
o seu epicentro nos Estados Unidos, de que o caso de Francis Fukuyama (não por
acaso discípulo daquele último, ainda que com objectivos contrários) é exemplar. No
trânsito em que a bipolaridade foi a pedra de toque das relações internacionais, também
não espanta que esta união europeia passe a reclamar um papel de mediadora para o
reequilíbrio mundial, forma de garantir a unidade nas diversidades.
28
CATROGA, Fernando – Os Passos do homem como restolho do tempo …, p. 248 e ss; AUFFRET,
Dominique – Alexandre Kojève. La philosophie, l’État, la fin de l’Histoire. Paris: Grasset, 1990, p. 300 e ss.
29
Cf. nota 4, p. 105.
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Declarado o fim do eurocentrismo, a crise aberta, deixando à vista do mundo uma
tragédia dupla, torna inevitável um bom luto do finis , tão-só, de uma certa ideia de
Europa. E se a I Guerra Mundial já tinha funcionado, para muitos pensadores e políticos,
como uma dramática experiência histórica que incentivava à revisão do lugar da Europa
no mundo, a II Guerra funciona como a exemplar e insuportável revelação30 de que nada
poderia voltar a ser como dantes. Em ambas se tinha visto que a racionalidade ocidental,
que falava em nome da Luz, também era capaz de gerar monstros. Depois delas, não
mais fez sentido pensar a história da Europa como uma epopeia e compreende-se que
tenha crescido uma má consciência, não raro acompanhada de culpabilidade, mesmo que
inocente31, e de um exercício crítico e auto-crítico que, porém, se indica responsáveis
(o caso dos julgamentos de Nuremberga, altamente mediatizados) e perspectivas de
futuro, não teve a força bastante para evitar silêncios e recalcamentos.
No entanto, a tendência pragmática desta reconstrução passou a ser hegemónica e
veio a traduzir-se na fundação de uma comunidade económica, ainda sob o signo da
euro-universalidade e como que actualizando, por ironia, as premissas do economicismo
marxista – apesar de declaradamente ser anti-soviética. Com isso, os projectos que,
como Benda e outros tinham defendido entre-guerras, valorizavam a utopia cultural
(para quem o Optimismo deve resultar da Razão e não da Técnica) foram sendo
subalternizados. O economicismo seria, pois, a tentativa, não disfarçada e derradeira,
já não de regeneração mas de sobrevivência. Forma de se dizer que no utilitarismo é que
a Europa se reconciliaria com a História deixada para trás. Em tempos marcadamente
presentistas (por excelência, o tempo da economia de mercado que acredita na sua
auto-regulação), a esperança só poderia ser assegurada por uma eurotopia materializável
na auto-reprodução da ordem e esta escolhida como modelo de ruptura face ao passado e
como solução que acabaria por bloquear os excessos de utopia que a II Guerra Mundial,
sobretudo no campo da esquerda política, também gerou. Assim, recolocando-se o
Progresso material na ordem do dia 32, trocava-se o utópico horizonte de um ainda-não
sobrevalorizador da cultura e do espírito pelo primado de uma política pan-europeia
subordinada à economia.
30
Assim se define a consciência do trágico, pelo que a Segunda Guerra Mundial parece, metaforicamente,
corresponder ao abandono divino, por um lado, e à sempre nostalgia de um Todo perdido, a que o Homem
terá pertencido, saldando-se a tragédia num momento de abominável Verdade que se segue a uma ficção
da ordem (DOMENACH, Jean-Marie – Le retour du tragique. Paris: Points-Seuils, 1967, p. 29) tal como a
plasmou Stefan Zweig: «Quando tento encontrar uma fórmula prática que descreva a época na qual cresci,
a época que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, penso ter encontrado a mais precisa se disser: foi o
período áureo da segurança. Tudo na nossa democracia austríaca quase milenar parecia construído para durar
sempre, sendo o próprio Estado o garante supremo dessa estabilidade (…). Era-me demasiado doloroso
lançar um último olhar àquele belo país que, por culpa alheia, estava entregue a tão terrível devastação; a
Europa parecia-me estar condenada à morte devido à sua própria loucura, a Europa, a nossa santa pátria,
o berço e o Pártenon da nossa civilização ocidental» (ZWEIG, S. – O Mundo de ontem: recordações de um
europeu. Lisboa: Assírio & Alvim, 2005, p. 436)
31
DOMENACH, Jean-Marie – Le retour du tragique, p. 28.
32
Leia-se, no preâmbulo do Tratado que instituiu a CECA: («conscientes de que a Europa só se
construirá por meio de realizações concretas que criem, antes de mais, uma solidariedade efectiva e por
meio do estabelecimento de bases comuns de desenvolvimento económico» [16-02-2010]. Disponível em
WWW: <URL:http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/04/txt03_pt.htm>.
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Os desencontros da Razão
Pode dizer-se que as novas ideias sobre a Europa são filhas da crise do eurocentrismo, sentimento agudizado pelas guerras. Com efeito, esse foi o grande momento
de problematização do renascimento possível da Europa, ou, talvez melhor, de várias
ideias sobre essa mesma Europa, como se em todas se tratasse de um rito iniciático
propício à superação da experiência traumática dos conflitos bélicos. Com as teses
sobre a culpabilidade alemã 33, a vocação solidária da Europa é desconstruída. De
facto, a culpa metafísica e política imputada aos alemães, no fundo, seria extensível
aos próprios vencedores, como aliás havia já ficado patente no saldo da I Guerra
Mundial, evidenciando uma crise de espírito (Jaspers) que passa, sobremaneira, pela
impossibilidade de se expurgar o mais activo responsável da condição do ser europeu.
O que significa que o novo projecto partiria de um cenário ambíguo, sobretudo porque
a Alemanha, mesmo que amnésica, teria de ser o principal motor da reconstrução do
continente.
Em suma, após 1945, a Europa procurava um diálogo diferente: no plano interno,
entre os inimigos de ontem, e, ao nível externo, almejava criar as condições que lhe
permitissem, mais cedo ou mais tarde, desempenhar um papel que seria o de mediadora
consentida de um mundo, já não eurocêntrico. Essa função estava limitada, porém, por
imposições económicas e político-militares ligadas à Guerra Fria e à sua inserção na
zona de domínio de uma das grandes potências que verdadeiramente saiu vitoriosa:
os EUA. O que, consequentemente, implicava uma contraposição civilizacional,
política e económica ao outro mundo, polarizado pela URSS34. A criação de alianças
políticas (NATO) e económicas (CECA e seus continuadores) expressa a assunção da
impotência dos Estado-Nação europeus na nova ordem internacional, mas também,
e simultaneamente, a certeza de que só através de formas associadas que matizassem
e corrijam as suas velhas auto-suficiências, a Europa poderia recuperar a sua voz no
concerto do mundo.
Ao identificar-se os EUA como pólo naturalmente traçado para o global, reconheciase a Europa somente como uma das componentes do sistema que já não contaria
com alternativas que lhe fossem exteriores, como se apreendeu da leitura da obra de
F. Fukuyama, logo transformada num sucesso editorial e ideológico. E, como este
diagnóstico se deu imediatamente antes da queda do muro de Berlim (1989) e do
colapso dos regimes socialistas de Leste, deve perguntar-se que ideia resta para se poder
pensar a Europa, uma vez que, enquanto absoluto espaço mitificado em nome da Razão,
ela chegara, com efeito, ao fim da sua história, como se, de repente, ela tivesse ficado
a Oriente do novo centro do Ocidente. Ou, dito de outra forma, que vínculo pode
substituir a representação da Europa enquanto narrativa original, una e cosmopolita,
Cf. nota 20, p. 110.
Cf. RÉAU, Élisabeth du – L’Idée d’Europe …, p. 135 e ss; REIS, José – «Governação e territórios na
Europa: hipóteses dobre um sub-federalismo europeu». In RIBEIRO, Maria Manuela Tavares – Ideias de
Europa: que fronteiras?. Coimbra: Quarteto, 2004, p. 13-27; sobre as consequência da II Guerra Mundial,
vide a síntese de MOREIRA, Adriano – A Europa em formação (a crise do Atlântico). Lisboa: Universidade
Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2004, p. 170 e ss.
33
34

114

quando em causa passa a estar a sua integração numa civilização «atlântica»35, ou mesmo
no sistema que fechou a historicidade e a possibilidade de o novo chegar.
A Europa teria de partir da própria crise do eurocentrismo para se poder resgatar.
Como se, diante da falência das ilações práticas colhidas da sua filosofia e religião
do lógos, o velho continente, através dos seus intelectuais, finalmente percebesse que
não há razão crítica sem razão autocrítica, como também não existe a afirmação da
suficiência do Eu sem o concomitante reconhecimento do Outro como um Outro Eu.
Dialéctica que, contudo, parece ter escapado a Benda, como se mostra através da sua
contestação à filosofia da alteridade de Gabriel Marcel.
Dialéctica essa que só valerá face aos outros, se valer face aos outros que constroem
internamente a sua identidade. Deve, no entanto, perguntar-se: ainda que o economicismo
inicial tenha servido de alicerce a políticas de indiscutível porte europeu (CEE), não
continuará nas novas organizações europeias, tornando fracas e frias as suas identidades?
Daí que, findo o sonho federalista, se assista à tentativa de fazer emergir um
patriotismo de outra ordem – mas que responda ao entendimento que cada nação faz
de si enquanto hipótese de pertença a um mesmo: o patriotismo constitucional36. Se à
urgência de reenquadramento no mercado mundial se respondeu com a fundação de
um mercado comum, ficava por cumprir a conquista de uma dimensão supranacional
para, no fundo reactualizando a tendência do pensamento sobre a Europa desde os
primeiros passos do seu mito (Homero; Heródoto), encontrar um referente que
resultasse do entendimento e equilíbrio de todas as identidades para evitar o exacerbo
de separatismos37. Neste sentido, o patriotismo constitucional (Habermas) – definido
como apego a uma comunidade político-jurídico, mas em que cada membro mantém
o seu poder decisório quanto aos seus interesses específicos38 – foi o último projecto
filosófico-político avançado, nos finais da década de 1980 (ainda sob a necessidade de
se expurgar a herança racista e nacionalista), para se preencher o défice de sentimento
comum entre europeus39.

Cf. CATROGA, Fernando – Os Passos do Homem como restolho do tempo. ..., p. 256.
Cf. DERRIDA, Jacques; HABERMAS, Jürgen. Europe : plaidoyer pour une politique extérieure commune
[05-02-2010]. Disponível em WWW: <URL: http://www.liberation.fr/week-end/0101444816-europeplaidoyer-pour-une-politique-exterieure-commune>; CATROGA, Fernando – «Pátria, Nação, Nacionalismo.
In TORGAL, Luís Reis; PIMENTA, Fernando Tavares; SOUSA, Julião Soares – Comunidades Imaginadas.
Nação e Nacionalismos em África. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2008, p. 9-39; DUFOUR, FrédérickGuillaume – Habermas. Patriotisme Constitutionnel et nationalisme. Québec: Liber, 2001.
37
HABERMAS; DERRIDA – art. cit.
38
Cf. NICOLAIDIS, Kalypso – Notre demoï-cratie européenne. La constellation transnationale a
l’horizon du patriotisme constitutionelle. Politique Européenne. Le patriotisme constitutionnel et l’Union
européenne. dir. de Olivier Costa et Paul Magnette. Nº 19 (Printemps 2006) p. 46.
39
De onde esta consequência só aparentemente paradoxal: na Europa, nas últimas décadas do século
XX e inícios do seguinte, surgiram mais Estados-Nação do que em todo o século XIX, mesmo que isso tenha
sido feito em nome da assunção, real ou imaginada, de autonomias políticas outrora existentes. Por outro
lado, no seio de alguns Estados, activos movimentos autonomistas e nacionalistas, ditos periféricos, têm
ganho expressão, através de reivindicações vão do regionalismo e do reconhecimento do seu estatuto de
«nação cultural», até à luta pela sua separação do Estado central. Cf. «A coexistência dos sentimentos de
pertença», Colóquio Da virtude e fortuna da República ao republicanismo pós-nacional, realizado a 30 de
Setembro de 2010, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
35
36
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Mas, se a existência de uma constituição para a EU corresponderá à oficialização de
uma comunidade política de interesses e de estratégias (para poder integrar a hegemonia
ocidental – dos EUA) 40, um patriotismo, democrático, firmado na lei fundamental,
implicaria o reconhecimento do cidadão enquanto porta-voz de um Eu simultaneamente
individual, étnico e nacional, mas dentro de e subordinado a imperativos cívicos
universais. O que, necessariamente, descobre pluralidades de ordem cultural, dentro
do espaço da União Europeia, e debilidades de projectos comuns41, no seio dos quais
conceitos como os de democracia, cidadania e esfera pública42, pensados a uma escala
europeia, reclamam uma revisão. Esta, idealmente feita à luz de um constitucionalismo
que faça uma Europa de pequenas comunidades – e demoi-cracias – conviver com a
necessidade de expressão política através de mecanismos de tipo estatal.
Todavia, pensar uma União Europeia como tendo por corolário do seu suporte
económico um instrumento de ordem mais simbólica do que utilitária, não será mais
um movimento do eterno retorno da utopia europeia? Mais do que confrontar-se com
diferenças demarcadas (nacionais), uma Constituição terá de aceitar os grandes desafios do
presente: garantir a coexistência de culturas dentro de cada nação e tornar uma democracia
europeia transversal – numa época em que a cidadania europeia só será possível se for
multímoda. Como se o talento cosmopolita da Europa tivesse sofrido uma inversão irónica
e o universalismo deixasse de significar apenas expansão para fora, mas, sobretudo, um
projecto migrante e vário intra-muros e no qual o constitucionalismo cimentasse, através
da deliberação cívica, uma participação alargada – internamente universal.

A aporia europeia como centro da cosmopólis
Reitera-se, assim, a impossibilidade de a Europa ser casa e apenas poder ser sentida
como cosmos para continuar a função antiga da hospitalidade (e, portanto, lugar de casa
temporária – mas amiga). O que, em última análise, significa que as nações europeias
estão prontas para estabelecer entre si laços de proximidade – mas não de domesticidade43.
Talvez assim se explique por que motivo o intelectual tenha assumido, desde sempre, a
voz da Europa e já tenha sido escolhido o café como paisagem comum num espaço de
horizontes tão diversos44. Forma de se defender que a Europa, também nas suas metamorfoses
institucionais, como a União Europeia, pretende ser, política e poeticamente, dia-logo(s).
O que implica pensar a Europa sob o signo da hospitalidade enquanto condição
para que o cosmopolitismo se concretize – também este condição para o cumprimento
da solução transnacional proposta por J. Habermas. E se tal não exclui a ponderação
da irresoluta dicotomia guerra/paz, a verdade é que permite, tendo em vista as mais
recentes teorias políticas concebidas para resolver o impasse europeu (a saber, o já
referido patriotismo constitucional), equacionar o presente da Europa no âmbito da sua
Cf. DERRIDA, Jacques; HABERMAS, Jürgen – «Europe: plaidoyer pour une politique…».
Vide MÜLLER, Jan-Werner – Constitutional patriotism. Princeton; Oxford: Princeton University
Press, 2007, p. 93 e ss.
42
Cf. NICOLAIDIS, Kalypso – «Notre demoï-cratie européenne…»; NANZ, Patricia – Europolis.
Constitutional patriotism beyond the nation-state. Manchester University Press, 2006.
43
BILBENY, Norbert – La Identidad cosmopolita. Los limites del patriotismo en la era global. Barcelona:
Kairós, 2007, p. 154 e ss.
44
STEINER, George – A Ideia de Europa, p. 26 e ss.
40
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génese agónica: entre o diálogo e o conflito. Em primeiro lugar, porque uma política
da hospitalidade – que é uma política da amizade45 –, não pode nunca ser perspectivada
como tendo por objectivo prático o estabelecimento de um estado de coisas único e
passível de ser confundido com o Estado estável e improgressivo – a que, em última
instância, as concepções de paz aportam.
Nesta ordem de ideias, o tipo de universalismo que está em causa quando se fala
em hospitalidade ou mesmo em amizade não subsume diversidades, na medida em que,
etimológica e praticamente, o que uma possível história de ambos os conceitos admite
é antes a sua conversão naquilo a que Kant chamou de estado cosmopolítico universal.
Com efeito, se é comummente aceite a instrumentalização da paz quer enquanto
motivação do conflito, quer solução deste, a verdade é que a dinâmica cosmopolis deve
pressupor quer uma relação de reciprocidade, quer uma relação de igualdade – que,
no caso em apreço, se traduz na capacidade equitativa de diálogo.
Portanto, o cosmopolitismo postulado por Julien Benda, sintetizando o espírito europeu,
abreviava um direito alienável – e europeu – à mobilidade e à hospitalidade, fazendo
do território um espaço transfronteiriço, na medida em que estaria instalado numa
suprarealidade – a própria Europa. O autor de La Trahison des Clercs defendia, assim,
sem dar nome à abolição do nacional enquanto facto de separação (porque lhe faltou
a experiência do segundo pós-guerra), uma valoração comunicativa do ser-se europeu
enquanto elemento compensatório dos nacionalismos – e do afastamento dos povos face
a uma universalidade praticada como premissa da Europa – e enquanto condição do
conhecimento. No seu mais lato sentido, a cultura seria, pois, a chave redentora de um
povo que a História teria cindido, mas que o reconhecimento de uma origem filosófica
comum poderia irmanar de novo. Desta feita, não apenas a Europa é pensada como
uma casa-mãe, como isso mesmo pressuporá pensá-la enquanto guardiã de uma ética da
hospitalidade46. Estamos, pois, diante da postulação de um eurocentrismo de espírito cujo
fito é a totalidade47 e que tem como ponto de partida a assunção de que o seu centro
fará dos outros um conjunto de mundos ligados por uma educação para a hospitalidade
– sendo o cosmopolitismo a sua prática e o seu tecto o europeísmo. Todavia, o necessário
DERRIDA, J. – Politics of Friendship. London; New York: Verso, 2005.
DERRIDA, J. – Cosmopolitas de todos os países, mais um esforço!. Coimbra: Minerva, 2001, p. 43 e ss:
«A hospitalidade é a própria cultura e não é uma ética entre as outras. Na medida em que ela diz respeito ao
ethos, a saber, à morada, à casa própria, ao lugar da residência familiar assim como ao modo de nela estar,
ao modo de se relacionar consigo e com os outros, com os outros como os seus ou como com estrangeiros,
a ética é a hospitalidade, ela é de parte a parte co-extensiva com a experiência da hospitalidade, seja qual
for o modo como se a abra ou se a limite».
47
Cf. «Nous parlerons plutôt d’un eurocentrisme philosophique qui se tient derrière la conquête
européene du monde et se bat avec les armes particulières des mots et de l’esprit. Cet eurocentrisme d’esprit
accomplit le miracle de commencer par le propre, de traverser l’étranger pour finalement aboutir au tout.
La pure et simple appropriation au moyen d’un logos auquel, à la longue, aucun sens ne reste étranger.
Même l’herméneutique de Gadamer, pourtant ouverte à l’expérience, persiste dans le but de «supprimer
le caractère d’étrangeté et rendre possible l’appropriation» (WALDENFELS, Bernhard – Topographie de
l’Étranger. Études pour une phénoménologie de l’étranger. 1. Paris: Van Dieren, 2009, p. 98-99). Vide também,
a este propósito, CRÉPON, Marc – Altérités de l’Europe. Paris: Galilée, 2006, sobretudo o capítulo «Le souci
de l’âme, héritage de l’Europe» (p. 153-178), no qual o autor identifica como marca da auto-reflexividade
do pensamento europeu não o sentimento de decadência mas a fenomenologia como última filosofia da
Europa – onde a crítica do declínio é a sua possível sobrevivência.
45
46
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reconhecimento pressupõe uma pré-compreensão do outro em função de um critério de
paridade – facto que o sonho eurocêntrico de Benda oblitera. Crente numa Europa que,
sendo vanguarda, é condutora do mundo e demiurga de uma metalinguagem familiar e
comum, o mundo representado não pode sê-lo concentricamente.
Assumir esta tautológica ética, se, por um lado, obriga a pensar o outro como
estrangeiro – logo, como realidade exterior e como potencial hostis –, obriga também
a admitir que, levado às últimas consequências, o cosmopolitismo defendido enquanto
possibilidade de cidadania mundial, num espaço comunicativo sem fronteiras, cerceia
as virtualidades da própria hospitalidade – já que elimina casas e, por conseguinte,
pátrias48. O que, finalmente, desloca a crise da ideia de Europa para a inevitabilidade
da crítica ao cosmopolitismo abstracto enquanto sintoma da crise da razão europeia.
E mesmo tendo em vista as metamorfoses que o conceito de cosmopolitismo sofreu
desde a Antiguidade Clássica até aos dias de hoje 49, permanece sempre imutável a
paradoxal consideração do hóspede como uma identidade demarcável e intromissora,
de estatuto temporário e precário, não obstante a obrigação de aceder ao direito de
visita50 – prova da consideração do cosmopolitismo enquanto estatuto daquele que é
cidadão do mundo, logo, devedor do direito de hospitalidade 51.
Ora, se esta parece ser uma premissa para que a cosmopolis seja paulatinamente
formada, deve sopesar-se a excepcionalidade que a lei universal do ser-se hospitaleiro52
acabaria por sempre activar, rompendo, assim, com princípios universais que seriam
apanágio do cosmopolitismo (desde a sua mais antiga versão estóica até à sua teorização
actual), bem como a iniludível percepção do cariz bipolar da existência humana
organizada nas suas escalas colectiva, estatal e mundial53.
48
Não por acaso – e J. Derrida sublinha-o – é precisamente no âmbito do dever e do direito de/à
hospitalidade que E. Kant desenvolve o seu Sobre um pretenso direito de mentir por humanidade (1797),
segundo o qual o dever de hospitalidade pode ser violado em nome da verdade, o que, em última análise,
significa que o hóspede é e tem por condição o ser estrangeiro: «Com efeito, o indivíduo não é aqui livre
para escolher, porque a veracidade (quando ele é obrigado a falar) é um dever incondicionado» ( KANT,
E. – A Paz perpétua…, p. 192); DERRIDA, J. – Da Hospitalidade. Braga: Palimage, 2003, p. 57 e ss.
49
Cf. DERRIDA, J. – Cosmopolitas de todos os países …, particularmente, p. 46 e ss.
50
«Não existe nenhum direito de hóspede sobre o qual se possa basear esta pretensão (para tal seria
preciso um contrato especialmente generoso para dele fazer um hóspede por certo tempo), mas um direito
de visita, que assiste todos os homens para se apresentarem à sociedade, em virtude do direito da propriedade
comum da superfície da Terra, sobre a qual, enquanto superfície esférica, os homens não podem estender
até ao infinito, mas devem suportar-se uns aos outros, pois originariamente ninguém tem mais direito do
que outro a estar num determinado lugar da Terra.»( KANT, E. – A Paz Perpétua …, p. 148).
51
Idem, ibidem, p. 148 e ss.
52
E recorde-se que, nos seus usos clássicos, «hospitalitas» diz respeito quer à qualidade de quem recebe,
quer à qualidade do que é estrangeiro, forasteiro: «Recte etiam a Theophrasto est laudata hospitalitas; est
enim, ut mihi quidem videtur, valde decorum patere domus hominum illustrium hospitibus illustribus,
idque etiam rei publicae est ornamento, homines externos hoc liberalitatis genere in urbe nostra non
egere». (CÍCERO – De Officiis, 2, 64). Da mesma forma, os termos «hospiticida» e «ξενοκτόνος» – o que
assassina o hóspede ou o estrangeiro.
53
Cf. ARON, Raymon – War and Peace. A theory of international relations. New Brunswick; New Jersey:
Transaction Publishers, 2003, particularmente o capítulo V, «On multipolar systems and bipolar systems», p. 125
e ss.; «O estado de paz entre os homens que vivem juntos não é um estado de natureza (status naturalis), o
qual é antes um estado de Guerra, isto é, um estado em que, embora não exista sempre uma explosão das
hostilidades, há sempre, no entanto, uma ameaça constant» (KANT, E. – A Paz perpétua…, p. 136-137).

118

Partindo, pois, do princípio que o estado natural da Humanidade é a hostilidade
latente – e não a paz –, então o dever de hospitalidade, ao ser configurado como lei
natural que, no entanto, marca a passagem do animal ao social54, admite nas suas raízes
filosóficas a universalidade da lei tendo por base um princípio bipolar: o de que sob esta
se esconde a assunção da vulnerabilidade do outro. Com efeito, e porque a cosmopolis é a
condição para a paz, também sob um projecto pacifista de felicidade universal se encontra
sempre velado o também antigo direito de defesa: face ao outro e em favor do outro.
Ao considerar-se o estrangeiro como alteridade desconhecida – e, particularmente,
segundo o cânone ático – muito em virtude da diferença linguística (diferenciação que,
correctamente ou não, continua a ser factor de demarcação identitária), a possibilidade
dialógica ficava inviabilizada, ou, pelo menos, limitada. Forma de se dizer que o
dever de hospitalidade, se passava pela aceitação da diferença, não implicava nem o
conhecimento, nem a simpatia – em suma, a amizade. De onde se infere que para
a sobrevivência da cosmopolis enquanto rede de relações recíprocas e anuladoras de
bilateralidades, dependente da existência de uma trama de hospitalidades, nenhum
critério de ordem subjectiva deve ser invocado.
Se, por um lado, tal pode significar que o hóspede facilmente se torna num refém,
num preso, e, por conseguinte, num inimigo – logo, num pólo antagónico ao estado de
coisas inicial –, deve, pois, sublinhar-se que a lei subjacente ao pacto implícito selado
a partir do momento em que o hospes passa o limiar da casa, se tem já em si inscrita a
sua própria transgressão, permite uma leitura heterónoma do próprio cosmopolitismo.
Tanto mais que a designação do outro como inimigo assimila – destruindo – a
circunstância do estrangeiro55. Desta feita, para que ele se consubstancie, ter-se-á de
proceder à neutralização da soberania daquele que é hóspede, por sua vez, sempre
potencial questionador da soberania que encontra, o que enviesa uma das comuns
premissas que caracterizam o cosmpolitismo – e que é a habitabilidade que exercita.
Ao cosmopolita não interessa o país institucional e turístico, mas sim os espaços
de convivialidade nos quais ele pode experienciar o outro. E se daqui se infere que
hospitalidade e habitabilidade não podem sobrepor-se, é precisamente na medida em
que a primeira pressupõe a conservação da diferença, como condição para ser exercida56.

Europa: a impossível casa de duas portas
Partindo, pois, do princípio que o cosmopolita é aquele que se incorpora na
diversidade sem que esta o agrida e sem que o novo represente uma ameaça para a
54
Um exemplo antigo do exposto encontra-se na diferença de costumes existente entre os Ciclopes
e os Feaces, sendo os segundos, diante da aportação à ilha de Ulisses e da sua tripulação, cultivadores da
hospitalidade e da piedade. Cf. LAUNDERVILLE, Dale – Piety and Politics. The Dynamics of royal authority
in Homeric Greece, Biblical Israel, and Old Babylonian Mesopotamia. Michigan: Eerdmans Publishing, 2003,
p. 114 e ss.
55
WALDENFELS, Bernhard – Topographie de l’Étranger, 59.
56
«Não há hospitalidade (pas d’hospitalité), em sentido clássico, sem soberania do si (soi) sobre a
sua própria casa (chez-soi), mas como também não há hospitalidade sem finitude, a soberania não pode
exercer-se senão filtrando, escolhendo, excluindo e violentando, portanto. A injustiça, uma certa injustiça,
um certo perjúrio mesmo, começa imediatamente, desde o limiar do direito à hospitalidade.» (DERRIDA,
J. – Da Hospitalidade…, p. 53)
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sua integridade enquanto estrangeiro57, deve perguntar-se, pois, o que significa uma
Europa que se supõe ser uma «maison commune», expressão consagrada por Mikhaïl
Gorbatchev no seu discurso a 6 de Julho de 1989, em Estrasburgo58. O seu conceito
de «casa comum» radicaria numa Europa na qual as divergências devem estar ao
serviço da união e devia constituir o estado sucedâneo da cisão europeia em blocos.
Uma casa, pois, em que fossem salvaguardados interesses nacionais (quer socialmente,
quer politicamente), e cuja construção fosse assente num critério de perenidade que
contrastasse com o carácter provisório da chamada Cortina de Ferro. Trata-se, portanto,
de um espaço para o futuro (la maison commune, un concept d’avenir 59), aberto e que se
opusesse, teórica e operativamente, à artificialidade da divisão da Europa desenhada no
rescaldo da II Guerra Mundial, apresentando os alicerces comuns europeus. Não estando
em causa a vontade de finalmente descobrir uma identidade europeia, é indubitável
que a expressão «casa comum» obrigaria à consideração de uma memória colectiva (no
qual a União Soviética devia ser incluída)60 e, sobretudo, ao estabelecimento de uma
política pan-europeia61, diante da qual cada nação não seria ilibada da responsabilidade
individual face ao estado da Europa – mas que deveria responder como voz de um
todo no tocante a interesses e necessidades de ordem política.
Faziam da Europa uma casa os seguintes pressupostos: a sua experiência de ambas as
guerras mundiais e, por conseguinte, a consciência acerca da urgência de evitar a todo
o custo a emergência de um novo conflito; uma longa experiência a nível das relações
internacionais; um potencial económico e industrial ímpar capaz de beneficiar todas
as nações europeias; uma partilhada herança histórico-cultural. Com efeito, veja-se
que a historicidade e a cultura científica acabam por ser os fautores desse desejado lar
europeu – isto é, memória e técnica – tendo por cenário incondicional a cooperação
política. O resultado seria a fundação de novas relações globais. O princípio da Europa
como um grande domus, respeitador da sua história e dos seus lares – logo, da sua
memória e da sua economia – passaria pela assunção da responsabilidade europeia
sobre o terceiro mundo e, segundo o líder soviético, pela acção conjunta entre EUA
e as nações europeias, não numa lógica de confronto, mas de entreajuda, sobretudo
em favor de um futuro benéfico para o mundo mas não menos em virtude dos laços
históricos entre as duas potências. No entanto, culturalmente, a Europa devia ser
defendida do invasor do outro Ocidente62.
Cf. BILBENY, Norbert – La Identidad cosmopolita … Barcelona: Kairós, 2007, p. 9 e ss.
Vide GORBATCHEV, Mikhaïl – «Plaidoyer pour une «maison commune»». In Politique internationale. N° 68 (Été 1995) p. 101-112. [26/04/2010]. Disponível em WWW: <URL: http://www.ena.lu/
mikhail_gorbatchev_plaidoyer_maison_commune-010006181.html>.
59
Idem, ibidem, s/p.
60
Idem, Perestroïka. Novo pensamento para o nosso país e para o mundo. Lisboa: Círculo de Leitores,
1991, p. 217 e ss.
61
Idem, ibidem, p. 222 e ss.
62
Idem, ibidem, p. 236: «Existe um velho mito grego sobre o rapto da Europa. Esta lenda fantástica
tornou-se, repentinamente, actual. É evidente que a Europa, como noção geográfica, permanecerá no seu
lugar. Contudo, por vezes, temos a impressão de que a política independente dos países ocidentais foi
raptada e está a ser afastada através do oceano; de que os interesses nacionais foram postos de lado, sob o
pretexto de velar pela segurança. Uma séria ameaça paira sobre a cultura europeia, ameaça que tem a sua
origem numa investida da «cultura de massas», vinda do outro lado do Atlântico».
57

58
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A casa europeia deveria ser capaz, pois, de activar uma cosmopolítica pautada pela
hospitalidade – e não pela habitabilidade63. E se este facto denuncia uma estratégia
defensiva que aparentemente aplaude a consumação do ideal de uma porvindoura
constituição cosmopolita iluminista (que fazia de todo o lugar uma casa e, por isso,
um complemento da paz perpétua64), a verdade é que ela inibe a condição do estrangeiro – que é o seu potencial enquanto perturbador da ordem doméstica – ao colocar
nos pressupostos da recepção do outro a demarcação hostil do que é lícito ou ilícito
permitir àquele que chega. Dir-se-ia, pois, que não apenas para a Alemanha nazi ou
para o socialismo stalinista o cosmopolitismo representava65, mais do que tudo, uma
filosofia que impossibilitava a definição patriótica, e, por conseguinte, levava a uma
diluição dos sentimentos de pertença, perigosa para os regimes totalitaristas e autárcicos.
De onde se conclui, pois, que a casa sonhada por M. Gorbatchev deve ser, acima de
tudo, o lugar de segurança para as identidades que compõem a coesão europeia, o
que significa que esta casa é patriota – e não cosmopolita66 – e que é hostil – podendo
vir a ser hospitaleira.
Em última análise, deve, pois, perguntar-se quais e em que condições existe num
território pensado como uma união (e cuja denominação «Europa» deixa adivinhar um
outro tipo de razão fronteiriça e de prática hospitaleira) a vontade de uma hospitalidade
incondicional 67 – quando a própria União define a impossibilidade de uma hospitalidade
supra-nómica, que, radicalmente, define o hospes como um transgressor desinteressado.
Ora, o descentramento em que a mundialização se revela inviabiliza a soberania do
universal e obriga a um percurso de reconhecimento para que possa ser cumprida essa
hospitalidade ilimitada – já que a dádiva do chez-soi não pergunta – mas inclui. O ocaso
do eurocentrismo será, pois, a constatação da Europa enquanto impossível dialéctica
em si e para si, já que as tentativas para a sobrevivência do protagonismo do velho
continente se esgotaram (e se esgotam) na incapacidade para o inter-conhecimento 68
entre os Estados-Nação – que os momentos de crise expõem. O desafio incontornável
é, pois, o do reconhecimento de si e dos outros que politicamente são integrados
Idem, ibidem, p. 237: «A nossa ideia de «lar comum europeu» não significa, evidentemente, fechar as
portas dele a quem quer que seja. É certo que não gostaríamos de ver alguém dar pontapés nas portas do
lar europeu e sentar-se à cabeceira da mesa do apartamento de outra pessoa. Porém, isso já é da exclusiva
responsabilidade do proprietário do apartamento. Há anos atrás, os países socialistas responderam positivamente
à participação dos Estados Unidos e do Canadá no processo de Helsínquia» .
64
KANT E. – op. cit., (antes do suplemento primeiro): a ideia de um direito cosmopolita não é
nenhuma representação fantástica e extravagante do direito, mas um complemento necessário de código
não escrito, tanto do direito político como do direito das gentes, num direito público da humanidade em
geral e, assim, um complemento da paz perpétua, em cuja contínua aproximação é possível encontrar-se
só sob esta condição».
65
De facto, o Kosmopolit não só fazia parte dos grupos sociais perseguidos pelo nazismo, como tinha
distintivo próprio nos campos de concentração (cf. BILBENY, Norbert – op. cit., p 37); sob as políticas
anti-semitas de Staline, usar-se-ia, para designar os intelectuais judeus (mas não só), o eufemismo «cosmopolita
desenraizado».
66
Cf. BILBENY, Norbert – op. cit., p. 29 e ss.
67
DERRIDA, J. – Da Hospitalidade, p. 61 e ss.
68
Vide GAUCHET, Mercel – «Les enjeux de la reconnaissance». In TRIGANO, Samuel – L’Universel
& la politique des identités. Paris: Éditions de l’Éclat, 2010, p. 13 e ss.
63
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através de uma estrutura cosmopolita jurídica69. E se esta pretende ter a face de uma
res publica domesticada, não é menos verdade que para que o reconhecimento seja
transmutado numa ética europeia, a manutenção das identidades (começando pela
constitucional), mais do que a subordinação a um instância transnacional, é condição
primeira para o diálogo num espaço público europeu.
Falar-se, pois, na originalidade de uma Constituição europeia que, sobretudo, se
deve a um sentido cosmopolita dos direitos fundamentais de um projecto por-vir70, se
não deve escamotear o particularismo dentro do que foi já chamado de «universalismo
iterativo»71, não pode perder de vista o seguinte: é que a existência de uma entidade
política transnacional tenderá a uma uniformização que, direccionada também para a
cultura, subsumirá a condição derradeira do reconhecimento: não apenas a diferença do
outro mas a diferença de si. Ou correr-se-á o risco de o verdadeiro factor de originalidade
da Constituição ser a despersonalização dos direitos – o que transformará a política – e
a poética – da hospitalidade numa espécie de relativismo absoluto que esvaziará as
democracias europeias72. Deve, pois, ser esse o primado do pensar-se a Europa como
hospes – mas nunca como casa.
É desta forma que Jacques Derrida apresenta a sua resposta à famosa declaração de
François Mitterrand: «A Europa reentra na sua história e na sua geografia do mesmo
modo que nós entramos em nossa casa»73. Desta feita, salvaguarda-se a possibilidade
do outro, circunstância para que da tensão entre nacionalismo e cosmopolitismo
(a disfarçada disputa de toda a História da Europa) emerja um espaço público não
agressor das personae europeias. Acima de tudo, fez radicar na consciência da finitude
e do seu carácter aporético o estado da Europa – a impossibilidade de um novo que
recomece a partir de si, constatada que ficou a inexistência de uma matriz74. O mesmo
é dizer que pensar a Europa como casa pressuporia olhá-la como origem – e não como
occidente – o que se descobre insuportável na medida em que a súmula de projectos
europeus é a prova de que ela não existe ainda75.
Em última instância, a tragédia do século XX contribui decisivamente para que a
consciência da perda conheça uma nova possibilidade para que a Europa se identifique.
E se com isto parece regressar-se à razão herderiana – como se o avanço pressupusesse
sempre a perda –, a verdade é que o enfim auto-reconhecimento da Europa como
cabo que deixara há muito de ser vanguarda para ser epifenómeno, permite que a
Cf. FERRY, Jean-Marc – La République crépusculaire. Comprendre le projet européen in sensu cosmopolitico.
Paris: CERF, 2010, p. 151.
70
Idem, ibidem, p. 124.
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Idem, ibidem, p. 125.
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Pelo contrário, a democracia enquanto projecção permanente da esperança no futuro deve ser a
espera sem horizonte de expectativas – (Cf. DERRIDA, J.– Spectres de Marx. L’ État de la dette, le travail du
deuil et la nouvelle Internationale. Paris: Galillé, 1993, p. 111), como se de uma hospitalidade repartida se
tratasse. Veja-se, também, BERNARDO, F. – A ética da hospitalidade, segundo J. Derrida, ou o porvir do
cosmopolitismo por vir a propósito das cidades-refúgio, re-inventar a cidadania(ii). In Revista Filosófica de
Coimbra. Nº 22 (2002) p. 421-446.
73
In DERRIDA, Jacques – O Outro Cabo. Coimbra: A Mar Arte, 1995, p. 96.
74
Idem, ibidem, p. 97.
75
Será a Europa, pois, um «talvez», perguntamos – sendo este, por definição, a certeza da possibilidade,
mas também a certeza do seu adiamento? (Cf. DERRIDA, J. – Politics of friendship…, p. 50).
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identidade europeia seja assumida como um mosaico de apropriações e de assimilações
num plano de integridade cosmopolita – e total. Em tal contexto, ela não poderia
ser casa; somente uma divisão mais numa ordem superior, no seio da qual também
ela desempenha um papel estrangeiro. O que significa que fora também totalitarista
o sonho de ser síntese e motor da paz no mundo, ser alfa e ómega da presença do
Homem no mundo76. Mesmo quando, incapaz de projectar-se mais para fora de si, é
dentro das suas voluntárias fronteiras interiores que continua a fazer da metáfora da
casa o último reduto de uma hospitalidade apagada e reduzida a um domus bancário.
A fórmula europeia cunhada pelo general Charles De Gaulle em 1953, «A Europa,
de Gibraltar aos Urais»77, ainda que expressão contra o armamento da Europa aquando
do veto francês sobre o tratado da Comunidade de Defesa Europeia (CED) e contra
a ascensão imperialista dos EUA, acaba por resumir o que, no outro pólo potestativo,
Gorbatchev mais tarde haveria de defender: uma Europa que começasse no Atlântico e
terminasse na URSS servia um valor histórico e económico e não um valor político, o
que seria válido tanto para os EUA, como para a União Soviética 78. Em última análise,
o outro – americano e soviético – tornava irrealizável um projecto europeu dentro do
qual o presidente francês defendia a existência de um conselho orgânico composto por
chefes de governo, por uma assembleia deliberativa e, para legitimar decisões comuns,
previa o recurso a referendos no qual participasse «une masse immense d’européens»79,
por si composta de «povos». No limite, a Europa de De Gaulle é uma Europa de casas
concretas – confederadas80 –, caminho único, segundo o General, para a construção
de uma paz universal pela mão de uma Europa recolocada no centro estratégico do
76
«C’est une Europe qui sait aussi ce qu’il en coute de prétendre incarner, à soi tout Seul, tous les
droits de l’humanité et de décider, de façon, unilatérale, du devenir du monde – et que cette prétension est
toujours aveugle et dévastatrice. C’est une Europe, enfin, qui ne paut plus oublier ce qu’elle doit aux autres
cultures et combien cet héritage est complexe, avec ses pertes et ses mélanges» (CRÉPON, Marc – Altérités
de l’Europe, p. 95).
77
Discurso de Charles de Gaulle proferido a 12 de Novembro de 1953, em Paris, meses depois do término
da guerra na Coreia e pela conseguinte invectiva americana aos dirigentes europeus sobre a necessidade da
existência de um exército europeu subordinado aos EUA: «Je savais bien que l’Europe va de Gibraltar à
l’Oural. Et c’est pourquoi, d’ailleurs, j’ai été à Moscou aussi bien qu’à Londres ou à Bruxelles. Et j’ai établi
des relations avec Madrid aussi bien qu’avec Ankara. Ceci, naturellement, sans préjudice du jugement que
je pouvais porter sur tel ou tel régime» [27-04-2010]. Disponível em WWW: <URL: http://www.ina.fr/
fresques/de-gaulle/notice/Gaulle00325/quelles-institutions-pour-l-europe>. Recorde-se que o general De
Gaulle se opôs sempre à criação da CED (Comunidade Europeia de Defesa).
78
Idem, ibidem: «Et dès lors que ce communisme entrait en ligne et se dressait comme une menace, la
perspective changeait, tout au moins en ce qui concerne les États-Unis d’Amérique. Ceux-ci, reconnaissant,
alors, leurs fautes, leurs erreurs, de Téhéran, de Yalta, de Postdam, sont venus proposer leur alliance
économique et militaire sous les vocables du plan Marshall et du pacte de l’Atlantique nord. Cette alliance,
il était bon de l’accepter, de la faire puisque nous étions menacés. Mais il fallait qu’elle fut une alliance.
L’inconsistance de notre régime a fait en sorte qu’elle soit une espèce de protectorat. Car quel autre nom
peut-on donner, je vous le demande, à un système dans lequel la stratégie commune, y compris la défense
de la France, est remise entièrement, en pratique, au commandant en chef américain ?».
79
Idem, ibidem.
80
Cf. Ferro, Marc – «De Gaulle et Kennedy». Espoir. N° 6 (1974) [27-04-2010]. Disponível em WWW:
<URL: http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/de-gaulle-et-le-monde/
de-gaulle-et-les-etats-unis/analyses/de-gaulle-et-kennedy.php>.
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mundo. Daí que discursasse em Moscovo, anos mais tarde, precisamente a favor da
segurança europeia – da segurança das pátrias81.
A situação política da Europa comunitária no rescaldo dos dois pós-guerras
transforma-a em continente limítrofe face ao outro – americano, asiático e africano –,
face ao seu outro eu – o território soviético –, e, finalmente, face a um múltiplo eu
ocidental, pontilhado e recortado a partir de um todo utópico, mas consagrado na(s)
sua(s) individualidade(s). O que dela faz uma geografia inóspita e avessa ao direito
natural que o direito cosmopolita (como o Iluminismo o concebeu) deve ser, já que
não apenas torna oblíqua a aproximação do outro e com o outro através da permanente
iminência do conflito, como cimenta a sua paz numa estrutura bipolar necessária para
evitar o rearmamento da Europa. A Cortina de Ferro correspondeu a uma super-estrutura
concebida para o equilíbrio das forças – dos pólos – que, unificando internamente
as duas Europas, evitasse o unilateralismo e, por conseguinte, um poder total. Mas
tal significa também o sacrifício da razão cosmopolita em favor quer da dependência
política, quer da exclusão nacional.
O que as conferências de Yalta e Potsdam oficializam é precisamente a necessidade
da repartição do poder, ainda que o fim do conflito tenha relativizado (até certo ponto)
essa dissonância e ainda que essa bipolaridade acabe por empolar as divergências
ideológicas, políticas e sociais, relativamente congeladas no período do conflito82.
Forma cadente de selar os novos imperialismos sobre o cadáver do velho imperialismo
que teve no desfecho da guerra o início da sua sepultura. E será necessário esperar
a extinção daquela bipolaridade, com a implosão de um dos seus pólos, para que se
assista a um novo reequacionamento das relações da Europa com os outros e com a
sua própria pluralidade, afinal, uma realidade profunda passível de metamorfoses.
A emergência de novas ou refundadas nações, na sequência da queda do muro de
Berlim e do poder soviético, não só desenhou novas fronteiras, como veio provar a
virtualidade metamórfica destas. Simultaneamente, o que se julgava extinto em definitivo
(o Estado-Nação) ganhou novos protagonismos. No entanto, sinal dos tempos, estes
mostrar-se-ão abertos a baterem à porta de casas comuns já em adiantado estado de
construção. E se isto também criou pontos de ruptura e obrigou à reavaliação das
nações enquanto espaços modelados pelas Estado-Nação, revela também a caducidade de fronteiras interiores marcadas pela auto-suficiência nacionalista. Afinal, são
Estados-Nações que, querendo reconstruir a sua casa, percebem que o farão melhor
no interior da casa comum. E se tal consagra o Estado-Nação como unidade política
que a II Guerra não ultrapassara, declara também até que ponto a casa europeia não
é e dificilmente será um Estado-Nação.

Charles De Gaulle: «Nous avons aussi à mettre en œuvre successivement la détente, l’entente et
la coopération dans notre Europe toute entière afin qu’elle se donne, à elle-même, sa propre sécurité
après tant de combats, de ruine et de déchirements. Il s’agit, par-là, de faire en sorte que notre ancien
continent, réuni et non plus divisé, reprenne le rôle capital qui lui revient pour l’équilibre, le progrès
et la paix de l’univers» [27-04-2010]. Disponível em WWW: <URL: http://www.charles-de-gaulle.
org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/de-gaulle-et-le-monde/de-gaulle-et-lrsquourss/documents/
de-gaulle-allocution-radio-et-television-sovietiques--30-juin-1966>.
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Cf. ARON, R. – op. cit., p. 550 e ss.
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Radicalmente, e porque esta redefinição tem no leste europeu o seu lugar de
maior comoção, após a queda do Muro de Berlim continua a ser a Rússia a grande
fronteira da outra Europa, manifestação de um cosmopolitismo deficitário. Reduzidos
a estrangeiros identificáveis entre si, os Estados-Nação, ao sabor quer das políticas de
integração (Roma – 1957; Maastricht – 1992; Amesterdão – 1997) quer do alastramento
progressivo da mobilidade pessoal (Schengen, 1985, e respectivas rectificações), partilham
um espaço que, segundo imperativos económicos que impulsionam e regulam um ser
europeu, tem nas alterações ocorridas após a queda do muro de Berlim (1989) a prova
de uma perdida razão cosmopolita e do renascimento fantasmático dos nacionalismos,
repetindo o percurso da génese e consolidação da nação no século XIX83. Quanto aos
antigos Estados-Nação europeus, estes exibem diante do(s) outro(s) (europeu(s) e, fruto
da mundialização) uma soberania nacional forçada ao transnacional como condição
de sobrevivência. Não apenas o Leste parece corresponder a um estado de sítio permanente, obrigando a movimentos migratórios e à activação de mecanismos de refúgio
que desafiam a capacidade de pôr em prática o inalienável direito da hospitalidade,
como a necessária inserção numa nova ordem planetária impõe que se questione a
pertinência da marca cosmopolita como símbolo de uma Europa, indubitavelmente,
pensada como centro do mundo.
Ora, a argumentação anacrónica que serve a busca de um molde identitário que,
paulatinamente, desagúe num povo europeu (para que se pense de forma justa uma
identidade constitucional para a Europa) e que sucessivamente aponta a necessidade da
fomentação de uma identidade europeia baseada numa origem comum, numa História
comum, num futuro comum, cimenta num passado impossivelmente consciente a matriz
de uma realidade a encontrar. Além do mais, esta tarefa é estreitada pela continuidade
das soberanias nacionais (mesmo que com poderes mais reduzidos) e pela padronização
planetária – agentes dos paradoxos do cosmopolitismo. A tal ponto que a concepção do
próprio cosmopolitismo, numa perspectiva realista, deve ser pensada inclusivamente em
relação ao próprio internacionalismo84, pressupondo mínimos universalistas (que dizem
respeito, sobretudo, aos direitos humanos). No entanto, e porque também este ponto
de partida deve ser capaz de integrar – sem tornar irrealizável – a diferença (e para que
possa ser possível invocar a interculturalidade como uma benesse da mundialização de
pessoas e de bens e a própria diferença como produtora de mecanismos reguladores),
é preciso perguntar se um nacionalismo cosmopolita 85, ainda que fornecendo as
garantias da diferença (mesmo que isso implique a violação da liberdade individual),
Cf. HABERMAS, J. – Après l’État-nation. Une nouvelle constellation politique. Paris: Fayard, 1998,
particularmente capítulos «Au-delà de l’État-nation?» e «La constellation post-nationale et l’avenir de la
démocratie»; LÖWY, Michael – Patries ou planets: nationalismes et internationalisms de Marx à nos jours.
Paris: Pages deux, 1997, p. 93 e ss.; FERRY, Jean-Marc – «Du politique au-delà des nations». In Politique
Européene, «Le patriotisme constitutionnel et l’Union européenne». Paris: L’Harmattan. Nº 19 (printemps
2006) p. 5-20.
84
Cf. BECK, Ulrich – The Cosmopolitan vision. Polity, 2006, p. 48 e ss. O autor integra a teorização
do chamado cosmopolitismo realista (por oposição ao idealismo cosmopolita) enquanto problemática da
segunda modernidade, sendo imperativo perguntar-se qual a reacção possível das sociedades à diferença e
à fronteira diante de crises globais, o que acaba por indiciar precisamente o carácter incluso do realismo
cosmopolita, ele próprio efeito da cosmopolitanização da realidade.
85
Cf. BECK, Ulrich – op. cit., p. 49.
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não será evidência de uma cosmopolitização falhada do espaço europeu. E isto porque,
se pode encaixar na sua natureza paradoxal o nacional, dificilmente poderá ponderar
o patriótico86.
O pressuposto segundo o qual as sociedades são sujeitos antropomórficos – e que
levará mesmo François Mitterrand, Robert Schumann ou Jacques Delors a declarar,
em uníssono e reflectindo o princípio esssencialista que deveria arquitectar as políticas
eleitas, que «L’Europe a besoin d’une âme» – significa a recuperação, em nome de
uma ideia pós-nacional, da visão metafísica que, desde Herder, os fundamentadores da
ideia de nação reivindicaram para esta. Assim, se a partir dos inícios do século XIX, se
inquiria sobre o carácter, a índole, a alma da nação, como justificação e validade das
identidades dos estados-nação, a arquitectura ecuménica da Europa projecta a necessidade
de se construírem mitologias que, para narrarem a Europa como uma entidade que
existiria antes de existir, reproduzem a gramática típica do discurso étnico-cultural
que está na base das mitologias nacionais. A saber: a necessidade de se pressupor um
mito fundador, postulado que, todavia, «para não ficar órfão», implicará a descrição
de um percurso que aponte para o cumprimento de uma vocação ou, talvez, de um
destino que, tem sido apresentado como a concretização do Europeu como homem
cosmopolita – que alguns identificaram tendo por matriz cultural a figura de Ulisses 87.

Ulisses ou o ainda não do cosmopolitismo europeu
O mito de Ulisses, ao exigir, se não uma concepção cíclica do tempo, pelo menos,
a ideia de regresso como chave, é obrigatoriamente limitado na sua capacidade para ser
fundacional de uma ideia de Europa a ser moldada através das categorias e expectativas
que caracterizam o historicismo, o cientificismo e a tecnocracia modernos. Por outro
lado, revela-se inviável que uma figura que está sob o signo da mesura possa ser o
protótipo de uma civilização que busca o novo e cuja technê esteve sempre sob a
égide da desmesura e da superação – e que, num contexto antropológico e optimista,
tende para a Revolução. Com efeito, a Europa – ou o que sempre nela fora o embate
da fronteira – afirmou-se assente na crença de que através da virtù controlaria o
destino – podendo alterá-lo.
A ser lícita a comparação do Europeu (o que pressupõe a existência de uma
cultura homogénea que materialize a ideia de povo) com Ulisses, será precisamente
em virtude do seu carácter patriota. De facto, o herói da Odisseia (bem como as suas
releituras posteriores), signo não de uma diáspora em nome individual mas antes
86
Para a clarificação detalhada de patriotismo e nacionalismo, vide CATROGA,Fernando – «Pátria,
Nação, Nacionalismo». In TORGAL, Luís Reis; PIMENTA, Fernando Tavares; SOUSA, Julião Soares
(coord.) – Comunidades Imaginadas. Nação e Nacionalismos em África. Coimbra: Imprensa da Universidade,
2008, p. 9-39. Sobre a crítica que David Held e Ulrich Beck levam a cabo sobre o cosmopolitismo «velho»,
leia-se a já citada obra de BILBENY, N. – La Identidad cosmopolita. Los límites del patriotism en la era
global, particularmente o capítulo «El nomadismo global», p. 61-72.
87
TREBITSCH, Michel – «Ulysse l’Européen». In BACHOUD, Andrée; CUESTA, Josefina;
TREBITSCH, Michel (dir.) – Les Intellectuels et l’Europe de 1945 à nos jours. Actes du Colloque International,
Université de Salamanque. Paris: Publications Universitaires Denis Diderot, 2000, p. 183-193.
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de uma firme demarcação identitária de-fronte do outro, o que se traduz quer na
incapacidade de permanecer e de habitar o lugar da alteridade, quer no seu estado
constante de estrangeiro de costas voltadas para os lugares aos quais chega, não pode
ser considerado um cosmopolita. Ele não é um nómada global88, já que a sua pátria fora
sempre uma única e localizada: Ítaca, à qual estava circunscrita a sua possibilidade de
habitar o mundo e cuja memória excluía dos demais lugares a condição de casa. Com
efeito, entre as forças da hostilidade e da hospitalidade, a sua identidade mantém-se
fiel a uma paisagem, identificada com o passado e com o futuro, cujas recordação e
projecção, respectivamente, fazem do sujeito um narcisista de vocação patriótica, cuja
identidade é abreviada no presente em viagem e salvaguardada por um horizonte de
esperança – somente possível na medida em que se é fiel à paisagem89, que é a pátria.
Como o Europeu. A expressão máxima do patriotismo, plasmada no verso horaciano
Dulce et decorum est pro patri mori, dificilmente pode ser transposta para a discutida
dimensão transnacional, precisamente porque este último não pode, ontologicamente,
possuir uma memória que possa ser representada. O que significa a pré-existência de
um passado imóvel. Pelo contrário, o cosmopolitismo pressupõe outra organização
dos afectos e do conhecimento: ele será sempre pós-existente e baseado na constante
projecção do caminho. Por outras palavras, a selectividade da memória, decisiva
para que o sentimento pátrio se funda e se consolide, e consequente sacralização e
comemoração do passado, transmuta-se em memória em aberto (porque o cosmopolita
conjuntura e imagina sempre o futuro como experiência). Desta forma, não é lícito
falar, pois, em cosmopolitismo inclusivo que seja produto de metamorfose nacionalista
do cosmopolita (porque são ideários incompatíveis90).
É entre a capacidade hospitaleira e a transformação da Europa numa grande casa
económica (o que, por um lado, é etimologicamente redundante e, por outro, historicamente, o seu único poder enquanto comunidade) que os sonhos de paz europeia
têm assentado. E, portanto, a viagem de Ulisses não comporta uma dimensão de
conhecimento do outro; trata-se, sim, de uma viagem exterior que servirá de metáfora
à imagem bíblica do caminho – a experiência e o sacrifício, que hão-de conduzir ao
conhecimento de Si – até se chegar ao mesmo: Ítaca. Não surpreende: a Europa (aqui
entendida como as nações europeias antes de estarem congregadas sob um imperativo
económico colectivo – a UE e suas metamorfoses) olhou sempre para a sua paisagem
interior, mesmo quando se estabeleceu no horizonte que procurou, aí se estabelecendo
a si mesma – co-memorando-se. De hipermnesia sofre, diria o mesmo Jaques Derrida,
que usa este termo para classificar um moderno Ulisses (o de Joyce), enquanto figura
sincrética de todas as linguagens do presente e do passado e enquanto evidência de

Cf. BILBENY – op. cit., p. 61 e ss.
Idem, ibidem, p. 172.
90
Idem, ibidem, p. 185: «Mejor, por todo ello, que el cosmopolitismo sea inclusivo siempre. Puede,
y debe, aceptar las lealtades domésticas y nacionales, mientras éstas sean compatibles com la visión y el
compromiso cosmopolita y, en caso de disyuntiva, la opción que se tome sea a favor del todo, no de la
parte. Puede incluir las identidades nacionales, por ejemplo, pero ya no el nacionalismo; las inclinaciones
por lo doméstico y local, pero no las soluciones tribales o parroquiales, provincianas o etnoterritoriales».
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traços futuros91. Porém, sendo um constructo hipermnésico para o uso das nações, a
Europa levou ao paroxismo, através da guerra, a selectividade da memória, não apenas
devido à sua violação, mas, acima de tudo para o que por ora interessa, à individuação
da mesma através dos nacionalismos exploradores dos sentimentos pátrios.
Pelo que, mais do que Ulisses dos mil ofícios, o europeu que, idealmente, seria a
imagem de uma cultura europeia e cosmopolita, estaria necessariamente sob o signo
de Prometeu, esse sim, matriz mítica (e antecipatória do cristianismo) do esforço
emancipador das Luzes e da Revolução. Seria, por isso, simultaneamente épico e
trágico. E Ulisses não pôde – nem pode – ser considerado uma personagem trágica,
ao contrário do europeu de um século XX cego e posto sempre na iminência incrédula
da catástrofe.

Cf. MAHON, Peter – Imagining Joyce and Derrida. Between Finnegans Wake and Glas. Toronto:
University of Toronto Press, 2007, p. 7 e 353.
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«Portugal pesa sobre o congresso do PCI depois do clamoroso retiro da delegação
DC» 1. Eis a manchete que fazia a primeira página do Corriere della Sera, a 20 de
Março de 1975. No mesmo dia, o título central da Stampa confirmava o fragor que
os acontecimentos portugueses causavam na política interna italiana: «Polémica sobre
os factos de Lisboa depois do retiro dos delegados DC»2.
Desde o início de 1975 que a Revolução do 25 de Abril cimentava, progressivamente,
o seu carácter excepcional no âmbito da imprensa transalpina. O golpe falhado do
dia 11 de Março acelerara este perene movimento de factos e, sobretudo, exegeses.
E motivou, em consequência, o avanço do processo revolucionário lusitano, com as
nacionalizações da banca3, dos seguros, e a suspensão da actividade política de três
partidos, entre os quais o Partido da Democracia Cristã (PDC), determinando a
exclusão das eleições do dia 25 de Abril de 19754.
A interdição do PDC avolumou a desconfiança dos partidos italianos relativamente à
natureza democrática do regime português. A inquietude adquiriu singulares dimensões
muito por força do timing de ocorrência. No dia 18 de Março, altura em que se tornava
público o afastamento dos correligionários do major Sanches Osório, tinha início o
XIV Congresso do Partido Comunista Italiano (PCI).
A reunião destinada a avaliar as possibilidades do compromisso histórico desenrolou-se
sob o espectro das ocorrências de Lisboa. E ficou marcada pelo abandono dos delegados
da Democracia Cristã italiana em sinal de protesto pela decisão do Conselho da
Revolução. O turbilhão extravasou fronteiras, como descreve o editorial do France-Soir:5
«Os acontecimentos de Portugal estão já modificando as perspectivas políticas da
esquerda europeia. O problema é particularmente grave em Itália. Enrico Berlinguer
empenhou-se com determinação num novo caminho. [...] Agora, depois dos factos de
Lisboa, este “compromisso” parece seriamente em perigo».

Efectivamente, a Rivoluzione dei Garofani agitou intensamente a opinião pública
mundial e (re)lançou, através de fitos analógicos, as mais variegadas problemáticas. Se
o «caso República» produziu um inusitado vendaval nos meios políticos e intelectuais
francesas, contrapondo concepções díspares de conceitos como a liberdade de expressão
e liberdade de imprensa, semelhantes réplicas chegaram ao país de Garibaldi. A pergunta
dove va il Portogallo? suscitou inflamadas discussões, sessões no parlamento, preferências
políticas em detrimento de opções editoriais e apaixonou a esquerda extra‑parlamentar.

BIANCHI, Luigi – «Il Portogallo pesa sul congresso del PCI dopo il clamoroso ritiro della delegazione
dc». Corriere della Sera. Milano: Edit. Corriere della Sera. Ano 100, Nº 65 (20 Mar. 1975) capa.
2
«Polemiche sui fatti di Lisbona dopo il ritiro dei delegati dc». La Stampa. Torino: Edit. La Stampa.
Ano 109, Nº 64 (20 Mar. 1975) capa.
3
A operação provocou a estatização dos jornais O Século (e publicações associadas), Diário Popular,
O Jornal do Comércio, O Comércio do Porto, A Capital e o Diário de Lisboa (parcial).
4
O Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado e a Aliança Operária Camponesa foram
também suspensos. Na origem da interdição esteve a acusação de incitamento e recurso à violência. No
caso do PDC, foi ainda imputado o envolvimento de alguns líderes no 11 de Março.
5
«Chiesto un dibattito sul Portogallo», cit. por Corriere della Sera. Ano 100, Nº 66 (21 Mar. 1975) p. 2.
1
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O XIV Congresso do PCI, que decorreu entre 18 e 23 de Março de 1975,
esteve rodeado de fundadas expectativas aos olhos da opinião pública. De acordo
com a previsibilidade do evento, os jornais diários conferiram-lhe um tratamento,
simultaneamente, factual/informativo e interpretativo/comentado. Durante seis dias
transformou-se na questão nuclear ao nível da política interna.
Este artigo pretende responder a duas questões: Em que medida a exclusão do
Partido da Democracia Cristã das eleições para a Assembleia Constituinte influenciou
os trabalhos do XIV Congresso do PCI? Qual o tratamento jornalístico concedido à
conferência? A pesquisa privilegia as edições dos jornais Corriere della Sera, La Stampa
e Il Messaggero6. Procurámos elementos explicativos no sentido de determinar quais
os actores evocados e os cenários políticos desenhados. Não esquecendo alguns dados
quantitativos que contribuem para reforçar a «ressonância» do evento.
A escolha da imprensa escrita – de referência – radica na centralidade que este
instrumento, em plena década de 70 do século XX, assumia para a classe política,
como elemento para informar e manter informado, para gerar e consumir ideologia.

1. Imprensa de referência: a instituição, o prestígio, e a vocação política
Paolo Murialdi7 salientava, em 1976, a crítica mais difusa ao jornalismo político
italiano: a notícia e a opinião misturam-se no mesmo texto, formam o clássico pastone.
Umberto Eco8, por sua vez, afirmava-se bem mais contundente:
«O jornal [italiano] desenvolve o seu objectivo político de boletim de opinião e troca
de informações e pressões entre grupos de poder [...]. O quotidiano não aparece como
um instrumento de liberalização crítica [...], mas como um instrumento autoritário
de repressão».

Apesar dos reparos à praxis e cultura do jornalismo da península, Corriere della Sera
e La Stampa apresentam uma vigorosa casta que lhes confere um lugar de referência no
plano internacional. Em 1975 lideravam a média de exemplares vendidos em Itália, na
ordem dos 500.400 e 361.1009, respectivamente. São os mais relevantes quotidianos
nacionais. Autores como Paolo Murialdi, Nicola Tranfaglia e Mario Grandinetti 10
colocam também o Messaggero entre os jornais italianos de primeira linha, sendo
considerado um diário inter-regional. Com 227.500 unidades médias ocupava o
quarto posto, depois de l’Unità.

6
Analisámos 23 edições, entre 18 e 25 de Março de 1975. A amostra do diário La Stampa apresenta
menos uma edição porque não saía à segunda-feira.
7
MURIALDI, Paolo – Come si legge un giornale. 6ª edição. Roma: Laterza, 1976, p. 47.
8
Cit. por BECHELLONI, Giovanni – Informazione e potere: la stampa quotidiana in Itália. Roma:
Officina, 1974, p. 94.
9
MURIALDI, Paolo – Storia del giornalismo italiano. 2ª edição. Bologna: Il Mulino, 2006. ISBN:
9788815112989, p. 243.
10
CASTRONOVO, Valerio; TRANFAGLIA, Nicola (coord.) – La stampa italiana nell’età della TV.
Dagli anni settanta a oggi. 3ª edição. Bari: Laterza, 2008. ISBN: 9788842085584, p. 5-63.
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Seguindo a definição de Mário Mesquita 11, a imprensa de referência abarca os
periódicos direccionados, preferencialmente, para «a “opinião pública dirigente”
(associada à tomada de decisões ao nível político, económico e cultural)». Jornais de
elite ou qualidade é outra terminologia que entronca nesta categoria.
Podemos então classificar o Corriere della Sera, La Stampa e Il Messaggero como
sendo diários matutinos, de informação, de qualidade ou elite. O Corriere correspondia
ao tradicional órgão da burguesia lombarda. Moderado, preconizador de uma linha
elitista ao nível político, cultural e editorial, foi durante muito tempo o sustentáculo
da Democracia Cristã (DC).
O quotidiano da Via Solferino era sinónimo de jornalismo de qualidade, respeito,
costumes, o mais difuso e presença mítica no seio da categoria profissional. Imagem,
no entanto, abalada, nos anos 80, pela ascensão meteórica do Repubblica 12 e pelo
envolvimento de alguns jornalistas no escândalo da loja maçónica Propaganda Dois.
Como refere Marino Livolsi13, por 80 anos, não se tratou tanto do maior jornal italiano,
mas sim «o jornal italiano». O modelo e referência. A instituição.
Mais a sudoeste, em Torino, está instalado o arqui-rival La Stampa, dos Agnelli e
da Fiat. Cultivou sempre uma postura bicéfala entre a vocação regional, citadina, e
a disposição nacional e internacional. Esta última consolidada e impulsionada pelo
histórico director Giulio De Benedetti, conferindo uma indelével marca de prestígio.
É um jornal liberal, laico e democrático. Acompanhou as tendências da sociedade,
do (neo)centrismo ao centro-esquerda, adepto do reformismo e do projecto europeu.
A imagem de inovação tecnológica, pioneira entre os concorrentes, contribuiu para
conservar o segundo posto de vendas. Apenas destronado pelo ciclone de Eugenio
Scalfari. De assinalar a relação construtiva que envolveu administradores, redactores
e tipógrafos, permitindo, depois de acesos conflitos, ultrapassar os negros anos 70.
Aliás, a devastadora década de 70 italiana mergulhou os quotidianos numa grave
crise financeira e em complexas equações políticas, além do terrorismo. O tranquilo
Messaggero haveria de ser afectado. De tendência conformista, tradicionalmente
sensível ao posicionamento dos políticos e burocratas da capital, anticomunista, o
mais importante e difuso órgão de Roma caracterizou-se pela oficialidade e, sobretudo,
vocação política. O equilíbrio entre as linhas clerical e laica completava o seu código
genético. Uma cidadela que não resistiu ao capital.
Do autunno caldo sopraram ventos rebeldes e, no triénio 73-75, o diário da família
Perrone foi adquirido, faseadamente, por Eugenio Cefis14. Iniciava-se uma clamorosa
disputa pelo controlo do jornal, originando greves, recursos a tribunais e importantes
mudanças na linha editorial. Primeiro Alessandro Perrone, e depois Italo Pietra e Luigi
Fossati, imprimiram uma orientação favorável ao Partido Socialista. Il Messaggero
assumiu, neste turbulento momento, «tons extremistas», quase de barricada, e adoptou
MESQUITA, Mário; REBELO, José – O 25 de Abril nos média internacionais, ob. cit. Porto:
Afrontamento, 1994. ISBN: 9723603284, p. 15.
12
O jornal dirigido por Eugenio Scalfari nasceu em Janeiro de 1976.
13
LIVOLSI, Marino – La fabbrica delle notizie. Milano: Franco Angeli Libri, 1984, p. 46.
14
Empresário próximo da DC. Financiou, directa ou indirectamente, várias publicações, entre as quais
o Corriere della Sera.
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o modelo de assembleia como prática de gestão15. Subitamente, passou ao radicalismo
laico e libertário, antidemocrata-cristão.

2. O compromisso histórico
A XIV reunião magna do PCI inseriu-se na tendência que Aberto Cecchi16 situa
a partir de 1945: transformar uma assembleia de partido, os problemas políticos
italianos, num debate mais amplo. Em 1975, foram convidados, pela primeira vez, os
diplomatas das 95 embaixadas presentes em Roma. Aproximaram-se de uma centena
as delegações estrangeiras, entre partidos comunistas, socialistas e sociais-democratas.
Deste panorama emergia a intenção de fornecer uma imagem internacional do PCI em
conformidade com a linha do compromisso histórico, a temática central do evento. Em 28
de Setembro de 1973, Enrico Berlinguer17 iniciava uma série de três artigos, na Rinascita,
através dos quais proponha uma nova aliança entre as forças que representavam «a grande
maioria do povo italiano», do proletariado aos camponeses, dos católicos aos laicos. Um
propósito extraído da unidade popular e democrática que Palmiro Togliatti apregoara.
Na origem da proposta residiam motivações nacionais, reformadoras. O secretário
comunista estava persuadido da impossibilidade de governar unicamente com as forças de
esquerda, comunistas e socialistas. Mesmo que contassem com 51% dos votos. Pretendia,
por isso, uma renovada coligação com a DC, que contava três décadas de governo. Não
excluindo o Partido Socialista (PSI). Urgia proporcionar «à nação um caminho seguro
de desenvolvimento económico, de renovamento social e de progresso democrático».
O projecto repercutia ainda a atmosfera internacional. A queda de Salvatore Allende
iluminou os temores – já bem presentes – quanto a acções reaccionárias. A partir de 1969,
o fantasma fascista adquiriu expressão quando, em resposta aos movimentos estudantil
e operário, se foi afirmando a estratégia de tensão, impulsionada pela mobilização da
extrema-direita. Como refere Paul Ginsborg, as forças reaccionárias «procuravam criar
um “clima de desesperada tensão” que abrisse o caminho a um governo autoritário ou
pelo menos uma durável permanência de direita»18.
A derrota no referendo do divórcio19, em 1974, fragilizou os equilíbrios da DC.
Sinal de que a mundividência individual sobrepusera-se aos vínculos políticos. Estava
em marcha o processo de secularização e a ruptura do imaginário colectivo. Assistiu-se
à explosão de formas de luta inéditas, de novas identidades, do movimento feminista
à contestação estudantil e grupos autónomos. Fermentos que fracturaram atavismos
e revolucionaram a linguagem, os comportamentos e valores, das relações sexuais ao
conceito de família cristã. Aquilo que Vittorio Vidotto define como representação
ideológica da sociedade italiana20.
Storia del giornalismo…, ob. cit., p. 245.
CECCHI, Alberto – Storia del P.C.I. attraverso i congressi. Roma: Newton Compton, 1975, p. 8.
17
BERLINGUER, Enrico – «Alleanze sociali e schieramenti politici». Rinascita. Roma: Rinascita. Ano
30, N.º 40 (12 Out. 1973) p. 12.
18
GINSBORG, Paul – Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi: società e politica 1943 – 1988, ob. cit..
Torino: Einaudi, 1989. ISBN: 880611879X, p. 479.
19
Foi promovido pela DC no sentido de inserir mais restrições na lei que regulava o divórcio.
20
VIDOTTO, Vittorio – «La Nuova Societá». In BATTISTA, Pierluigi – L’Italia Contemporanea: dal
1963 a oggi. Roma: Laterza, 1999. ISBN: 8842058548. Volume VI, p. 71.
15 15
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A partir do milagre económico (1955-1965) crescera a perspectiva hedonista e do
consumo individual. Pier Paolo Pasolini21 aludiu à metamorfose social evocando o
fenómeno do «desaparecimento dos pirilampos». No famigerado artigo do Corriere
della Sera relacionava o eclipse dos pirilampos, típicos dos campos e terrenos agrícolas,
com a extinção dos valores tradicionais: «pátria, família, obediência, ordem, poupança,
moralidade». Pasolini afirmava que o «poder dos consumos» havia «deformado a
consciência do povo italiano até à irreversível destruição».
Entre 1968 e 1980 eclodiu uma torrente fenomenológica dramática: execração do
terrorismo, de extrema-direita, extrema-esquerda e de Estado; lutas operárias; profunda
crise do sistema político e das instituições, do financiamento ilícito à corrupção, formas
de organização e representatividade, escândalos, práticas clientelares e transformistas;
maior crise económica do pós-segunda guerra; fragmentação da unidade católica.
O compromisso histórico pretendia defender uma democracia ameaçada, fazer face
ao radicalismo críptico. Uma democracia que enfrentava, mais do que elementos
avulsos, o espectro da conflitualidade permanente. O assassinato de Aldo Moro, em
1978, constitui o episódio símbolo desta onda insurreccional.

3. Entre expectativas e ambiguidades
O debate pré-congressual iniciou-se em Dezembro de 1974, quando Berlinguer
apresentou A Proposta Comunista. E logo no mês seguinte a Rinascita inaugurou um
espaço de discussão, a Tribuna congressuale. L’Unità, o outro órgão oficial do partido,
secundava a iniciativa da revista semanal.
A exposição de ideias abarcou os principais órgãos de comunicação. Portugal foi
sempre uma referência constante: Qual o papel do Movimento das Forças Armadas
na vida política? O que prevalecerá: o voto ou o veto? Sem esquecer a lei da unidade
sindical, assunto que opôs Mário Soares e Álvaro Cunhal a partir de Janeiro de 1975,
também na ordem do dia em Itália
Quando os congressistas afluíram, a 18 de Março, ao Palácio do Desporto, em
Roma, Il Messaggero22 sintetizava a análise dominante: «Jamais como neste momento
a opinião pública observa o que existe de novo e de positivo no mais forte partido da
oposição. O XIV Congresso [...] acontece num momento particularmente difícil para
o país. O quadro político é instável».
A publicação romana fez valer a vocação política e concedeu, nesta fase de previsões,
o maior destaque à conferência. Os géneros jornalísticos privilegiaram a interpretação,
sob a forma de editorial e nota política. O serviço de Romano Dapas aludiu23 ao
surgimento de «complicações de ordem internacional» caso os comunistas se inserissem
«na área do poder». Não bastavam as intenções de Berlinguer em destacar-se do
alinhamento soviético para anular o problema de «segurança internacional» e conferir
21
PASOLINI, Pier Paolo – «Il vuoto del potere in Italia». Corriere della Sera. Ano 100, N.º 26 (01 Fev.
1975) capa.
22
DAPAS, Romano – «Cos’è il compromesso storico». Il Messaggero. Roma: Il Messaggero. Ano 97,
N.º 73 (18 Mar. 1975) p. 2.
23
Idem, ibidem.
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uma «imagem credível de um PCI autónomo nas suas opiniões». Estavam em causa
as relações com os partidos comunistas orientais.
E o articulista continuou: «O que está acontecendo em Portugal encontra imediato
eco no nosso país. Ao PCI oferece-se uma outra oportunidade para reafirmar a própria
independência e rejeitar as instrumentalizações que sobre os acontecimentos portugueses
foram esboçadas pelos seus adversários».
O cenário internacional pulsava ao ritmo de graves incidentes: o golpe do 11 de
Março e os acontecimentos decorrentes; a necessidade de preservar a Inglaterra na
CEE e a revisão das condições financeiras de adesão; agravamento da situação bélica
e humanitária no Vietname; a falência de Henry Kissinger no Medio Oriente.
«A “volta” de Berlinguer»24 fazia o título de outro esforço interpretativo, em primeira
página, no jornal de Torino. Carlo Casalegno não tinha dúvidas em afirmar que, em
redor do XIV Congresso, «existia uma expectativa demasiado dramática, quase podia
determinar – para melhor ou para pior – uma volta histórica» na política italiana.
Sublinhava a centralidade do acontecimento, «pelas propostas em discussão, pela força
do partido [...], pelos reflexos internacionais», apesar do ingresso do PCI no governo
não se afigurar um cenário concreto.
O vice-director identificava uma imagem «menos dogmática e combativa», até
com «esboços de autocrítica». Referia que o compromisso histórico constituía «um
facto político imediato». Mas o seu carácter ambíguo não esclarecia quais as linhas
programáticas. Casalegno advertia para a incerteza de certas terminologias, como
«movimentos populares», «elementos de socialismo», «superação dos blocos militares».
Asseverando: «Agora, Portugal está aprendendo».
A dubiedade quanto aos conteúdos do projecto de Berlinguer estava ainda presente
na nota política de Luigi Bianchi25. O jornalista titulava, na capa do Corriere della
Sera, a peça com um teor indicativo: «Abre-se hoje o congresso do PCI para discutir
o “compromisso histórico”». Questionava a estratégia a seguir e a aliança com uma
DC inflexível e pouco receptiva ao acordo.
Tal como os colegas da Stampa e do Messaggero, Bianchi assumia que as divergências
entre as principais figuras comunistas adquiriam «contornos precisos». Se Giorgio
Amendola afirmava: «Não há tempo a perder, o acordo deve ser feito antes que o barco
afunde». Já Pietro Ingrao recusava uniões com o tradicional modelo de desenvolvimento
democrata-cristão. Importava «pressionar a DC até provocar internamente verdadeiras
rupturas»26.
Amendola e Ingrao representavam dois pólos opostos dentro da linha estratégica.
Umberto Terracini era céptico por princípio. O comentário político assegurava,
porém, que a liderança não estava em discussão. Competia ao secretário-geral
moderar posições.

CASALEGNO, Carlo – «La “svolta” di Berlinguer». La Stampa. Ano 109, N.º 62 (18 Mar. 1975) capa.
BIANCHI, Luigi – «Si apre oggi il congresso del PCI per discutere del “compromesso storico”».
Corriere della Sera. Ano 100, N.º 63 (18 Mar. 1975) capa.
26
Cit. por BIANCHI, Luigi – ibidem.
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4. A intervenção de Berlinguer e as notícias de Lisboa
Cerca de cinco mil pessoas escutaram, durante três horas, a comunicação inaugural
de Berlinguer. Os três diários não manifestaram relevantes divergências ao nível da
abordagem temática. Salientaram que o compromisso histórico destinava-se a impedir
o «flagelo» económico e moral de Itália.
Reafirmando os princípios do internacionalismo proletário, o PCI afirmava-se em
condições para assumir o governo. Giovanni Trovati27, da Stampa, identificava uma
nova linha na proposta comunista, em conformidade com «os vários organismos, do
sindicato aos comités locais, conselhos de zona, e cooperativas».
Outro aspecto significante residia na importância que o pacto atlântico havia
adquirido para Berlinguer, consciente das nefastas implicações caso a Itália optasse
por uma retirada unilateral. Ele que advogou uma Europa autónoma no xadrez
internacional. E deu o exemplo da Jugoslávia.
Giovanni Trovati 28 reconheceu duas preocupações no pensamento do líder
comunista: «Assegurar às outras forças políticas a autonomia da via nacional do PCI
e a sua fidelidade à democracia, e confirmar às bases que o partido continua fiel aos
princípios marxistas».
Mas permaneciam algumas dúvidas. E o cronista questionou: pode, numa sociedade
socialista, o PCI «deixar o governo uma vez derrotado nas eleições, e os outros partidos
formarem uma diferente maioria? Ou a sociedade socialista exclui esta eventualidade?».
Concretizando:
«Talvez teria ajudado a perceber melhor o seu pensamento se Berlinguer fosse mais
esclarecedor sobre Portugal. [...] O objectivo de construir um regime efectivamente
democrático não é fácil, mas em qualquer caso é claro que as condições de Itália são
em tudo diferentes das de Portugal».

A escrita de Luigi Bianchi29 convergiu para apreciações idênticas, destacando a
serenidade da alocução, pouco dada a polémicas, «nem mesmo quando mencionou,
brevemente, os acontecimentos portugueses». Berlinguer30 afirmara: «É um processo
político complicado. Importa procurar compreender as dificuldades. Não é lícito, da
parte de quem nunca levantou a voz contra a ditadura infame de Salazar e Caetano,
propor hoje um julgamento presunçoso e hipócrita».
Se Andrei Kirilenko, o enviado do Kremlin, constituiu referência obrigatória, o
dia de abertura foi todo de Berlinguer. A sessão inaugural fez as manchetes, a cinco
colunas, dos quotidianos e ocupou, quase na totalidade, os espaços privilegiados da
capa e segunda página. Dizemos quase porque, de facto, a reunião comunista teve de
dividir, ao longo dos seis dias, o protagonismo com o tornado português.
TROVATI, Giovanni – «Rassicurare la base e gli altri partiti». La Stampa. Ano 109, N.º 63 (19
Mar. 1975) capa.
28
Idem, ibidem.
29
BIANCHI, Luigi – «Compatibile con la NATO». Corriere della Sera. Ano 100, N.º 64 (19 Mar.
1975) p. 2.
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Corriere della Sera, La Stampa e Il Messaggero titulavam, sempre com destaque de
primeira página, o efeito das invectivas militares. «Em Portugal excluídos das eleições
os democratas-cristãos e a extrema-esquerda» 31: a decisão do Conselho da Revolução 32
instituía o ponto de partida de uma ciclópica bola de neve que haveria de adquirir
proporções invulgares.
La Stampa33 fez uma abordagem altamente crítica e inquietante. O comentário,
não assinado, referia que «a arrogância do poder militar e o oportunismo ideológico
dos comunistas portugueses» não conseguiam «mascarar o significado do decreto» do
Conselho da Revolução (CR). Previa que os desenvolvimentos portugueses teriam
«efeitos nos maiores países europeus [...], sobretudo nos dois grandes partidos comunistas
ocidentais, o italiano e o francês, que por vias diversas mas paralelas anunciaram o
seu caminho parlamentar e pluralista».
O enviado especial de Torino em Lisboa34 destacou o «forte impacto» da medida,
«uma clamorosa ressonância em todo o ocidente». Classificou de «activismo febril» a
acção do CR. Sandro Viola mencionava que a deliberação parecia destinada ao Centro
Democrático Social (CDS), rotulando «o partido mais à direita de todo o alinhamento
português». Uma visão não partilhada pelo enviado do Corriere35, que sentou os dois
partidos na mesma cadeira de extrema-direita. Bernardo Valli aflorava ainda eventuais
implicações de Sanches Osório no 11 de Março.
Sandro Viola, recorrendo ao comentário político, relacionou o boicote com fins
políticos estratégicos, sustentando que uma «campanha eleitoral conduzida com
símbolos cristãos teria seguramente recuperado no “profundo norte” [...] a maioria dos
consensos». Atribuía à influência do Partido Comunista Português (PCP) a exclusão
das forças de extrema-esquerda.
As lentes dedutivas empurram, igualmente, o enviado romano para a feitura do
pastone. Mas em sentido oposto. Sandro Osmani sublinhou que a directriz militar
podia ser «considerada acima de tudo um formal atestado de “não democraticidade”
dado aos democratas-cristãos». Escrevia que o procedimento permitia ao CR continuar
«fiel ao princípio enunciado de conceder uma pluralidade democrática completa».
Segundo o jornalista, o major Sanches Osório estava «implicado no golpe» e o CDS
inspirava-se em princípios da Opus Dei36.

5. Fanfani decreta a retirada do congresso
A segunda jornada congressual assinalou uma inesperada alteração na ordem de
trabalhos. «O PCI encontrou o caso de Portugal no momento em que menos queria.
[...] A delegação DC retirou-se do congresso comunista e a circunstância condicionou
o debate, que do tema do “compromisso histórico” passou para a polémica aberta por
VALLI, Bernardo – «In Portogallo esclusi dalle elezioni i democristiani e l’ultrasinistra», ibidem, capa.
Decreto nº 137-E/75, de 17 de Março.
33
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34
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35
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Fanfani», anotava a Stampa37. Na mesma linha avançava o Messaggero38: «Não são apenas
os acontecimentos portugueses a inspirar o debate político destes dias, mas também
a sua coincidência com o congresso do PCI e a reacção da DC».
As ocorrências de Lisboa e, consequentemente, a retirada em protesto dos sequazes
do secretário-geral da DC, Amintore Fanfani, por decisão deste, produziram encontros
improvisados, comunicados, discursos redimensionados, conversas de bastidores e uma
profusão de reacções surpreendente. A tempestade pulou fronteiras e conferiu dimensão
à aldeia global de Marshall McLuhan.
As capas do Corriere della Sera, de 20 e 21 de Março, aproximam-se sobremaneira
de páginas monográficas. Uma ideia que faz sentido associando os acontecimentos
portugueses ao encontro do PCI. Porque, na realidade, a chave de leitura para interpretar o decurso do congresso requer a compreensão do que se passava na Península
Ibérica. Os textos sobre Portugal fornecem informações e comentários que ajudam a
contextualizar as peças sobre a reunião comunista. E vice-versa.
Antonio Padellaro39 escrevia, no diário milanês, que «Fanfani decidiu jogar uma
cartada de grande efeito». O líder da delegação democrata-cristã, Attillio Ruffini,
deveria comunicar à cúpula comunista a opção pelo abando dos trabalhos. Mas a
espera foi «inútil», declarou a organização do congresso.
Fanfani preferiu o Popolo para desenvolver a problemática, fazendo das capas – agora
sim – dos dias 19 e 20 páginas totalmente monográficas. Segundo o órgão oficial da
DC, os comunistas portugueses influenciaram a suspensão dos partidos para, juntamente
com os militares, impor uma nova ditadura, porque temiam o «voto popular» 40.
Começava o aproveitamento das peripécias lusitanas que, entretanto, os expoentes da
secretaria DC iriam alimentar para a agência noticiosa ANSA:
«A linha de todas as intervenções [DC], mais do que exprimir, obviamente, uma severa
condenação pelo abuso de força registado em Portugal e reforçar que a verdadeira face
do comunismo continua sempre totalitária, deve confirmar em definitivo o fracasso do
compromisso histórico»41.

As reacções oficiais do PCI não tardaram. Interrompendo espontaneamente a
oratória matinal do dia 20, Allessandro Natta42 transmitiu a indignação da presidência
do congresso, qualificando a acção da DC como um «pretexto para instrumentalizações
eleitorais e polemizar internamente factos de outros países». Um gesto «em tudo
injustificado seja em relação à estratégia democrática do PCI seja às posições assumidas
sobre os complexos desenvolvimentos da situação portuguesa».
TROVATI, Giovanni – «Portogallo e Italia», in La Stampa. Ano 109, N.º 64 (20 Mar. 1975) capa.
DAPAS, Romano – «I commenti». Il Messaggero. Ano 97, N.º 75 (20 Mar. 1975) p. 2.
39
PADELLARO, Antonio – «I drammatici dispacci da Lisbona». Corriere della Sera. Ano 100, N.º 65
(20 Mar. 1975) capa.
40
PINNA, Paolo – «I comunisti portoghesi temono il voto popolare». Il Popolo. Roma: Edit. Il Popolo.
Ano 32, N.º 64 (20 Mar. 1975) capa.
41
Cit. por PADELLARO, Antonio – «I drammatici dispacci…», capa.
42
Cit. por BIANCHI, Luigi – «Il Portogallo pesa sul …», capa. A Itália realizaria as eleições Regionais
em Junho de 1975.
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Mais do que um incidente institucional, a iniciativa de Fanfani representou um
rude golpe nas aspirações de Berlinguer, precisamente no momento em que lançava o
apelo ao entendimento com a DC. Ou seja: o partido destinatário da terceira via não
apenas se mostrava indisponível para perceber o fundamento do compromisso histórico,
como recusava ouvir o que lhe era dirigido.
Os dirigentes comunistas clarificaram então a posição do partido diante da decisão
do CR. A tarefa coube a Aldo Tortorella43, que definiu «bastante graves e sérios» os
acontecimentos de Portugal. No entanto, importava «distinguir a análise de tal realidade
da existência de uma situação em tudo excepcional», ainda marcada pelas «consequências
de um golpe reaccionário». Reafirmou o «internacionalismo» e a «solidariedade com
quem se esforça para construir uma sociedade nova».
Depois, sublinhando a plena autonomia do PCI, o director de l’Unità direccionou a
animosidade para Fanfani: «Não nos identificamos com partidos que exaltamos o valor
e que consideramos irmãos, seja porque entendemos a complexidade e diversidade das
situações históricas concretas, seja porque estamos tenazmente convictos das nossas
ideias. Outra táctica segue a secretaria DC».

6. A intensa espiral de reacções
«A questão portuguesa», expressão que fez título no Messaggero44, causou profundo
impacto na opinião pública italiana. Mobilizou movimentos sociais e políticos, de
que são exemplo os incidentes verificados em Pistoia, na Toscana, entre estudantes
democratas-cristãos e grupos de extrema-esquerda. Ou as divergências verificadas no
Conselho Regional da mesma região, na sequência das posições adoptadas por Guido
Biondi (Partido de Unidade Proletária) em colisão com os companheiros de coligação,
comunistas e socialistas.
Os responsáveis do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Roma solicitaram
a presença do embaixador português, Virgínio Martins, para melhor se inteirarem
dos acontecimentos. A degradação das relações entre partidos com responsabilidades
políticas constituía um motivo de preocupação para o governo de Aldo Moro. Porque,
na semana seguinte, estava agendada outra difícil ronda negocial no âmbito das
questões de ordem pública.
A disputa intelectual agigantou-se e os deputados da DC pediram um debate
parlamentar. Flaminio Piccoli 45 interpelou o governo italiano para que «encetasse
oportunas iniciativas no sentido de restituir os termos de liberdade e de democracia
que inspiraram o movimento de 25 de Abril de 1974». Requereu, portanto, a revogação
do decreto-lei. Uma pretensão que os dirigentes do PDC em Portugal já tinham feito
chegar a figuras da Democracia Cristã europeia e italiana, nomeadamente a Fanfani, a
quem agradeceram «a viva solidariedade demonstrada por ocasião da injusta medida»
e pediram uma intervenção junto das autoridades portuguesas46.
Cit. por BIANCHI, Luigi, ibidem, capa – p. 2.
DAPAS, Romano – «La questione portoghese». Il Messaggero. Ano 97, N.º 78 (23 Mar. 1975) p. 2.
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«Chiesto un dibattito sui fatti portoghesi». La Stampa. Ano 109, N.º 65 (21 Mar. 1975) p. 2.
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VALLI, Bernardo – «Le elezioni portoghesi rinviate al 25 aprile». Corriere della Sera. Ano 100,
N.º 65 (20 Mar. 1975) capa.
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Dois dias depois, a 22 de Março, o senador Giuseppe Bartolomei assinava, em
nome do grupo da DC, outra petição para discutir os últimos desenvolvimentos,
desta vez no Senado. A maioria das facções DC foi unânime nos repúdios veiculados.
Para Lorenzo Natali47, «os factos de Lisboa provaram a estridente contradição entre
a proposta do compromisso histórico enquanto expressão de uma linha autónoma e
a incapacidade do PCI em libertar-se das raízes de um internacionalismo acrítico».
Porém, ganhavam consistência as reservas dos sectores mais à esquerda da DC.
O líder da corrente «Base», Luigi Granelli48, vincou a sua discordância: «A involução
autoritária em Portugal não impede de observar que um confronto severo com o PCI
[...] é em qualquer caso preferível que uma instrumentalização propagandística dos
factos condenados, apelando à razão em detrimento da emotividade».
Também seguindo o propósito da instrumentalização política e eleitoralista, o
socialista Giuseppe Di Vagno49 considerava que a resposta dos dirigentes da DC tinha
sido a «pior possível», tratando-se de «uma grave recusa em querer aprofundar, em
termos construtivos e de alargamento dos espaços democráticos, problemas reais».
As tomadas de posição assumiram um carácter frenético e estenderam-se a todos os
quadrantes políticos: por exemplo, entre outros, o ex-Presidente da República, Giuseppe
Saragat50, referiu que «Portugal passou de uma ditadura a outra»; Bettino Craxi (PSI):
«Os comunistas são uma flor do estalinismo, um partido que não hesitou em aprovar
a intervenção soviética na Checoslováquia»; federação sindical CGIL-CISL-UIL:
«Estão em discussão alguns princípios fundamentais e irrenunciáveis para qualquer
sistema democrático».
Os enviados dos três jornais em Portugal já tinham previsto que o despacho do
CR iria causar réplicas internacionais: Le Monde 51 – «Os militares satisfeitos por
eliminar o PDC não pensaram que uma medida intermédia poderia ser suficiente?»;
Frankfurter Allgemeine – «Apesar dos obstáculos, se as eleições forem suficientemente
livres realizar-se-á uma considerável maioria não comunista»; Newsweek52 – «Portugal
está perdido para a NATO».
Efectivamente, as repercussões reflectiram o impacto gerado na política interna
italiana. Corriere della Sera, La Stampa e Il Messaggero fizeram eco dessas reacções. Sobre
a verdadeira natureza do PDC em Portugal, ao qual logo a DC italiana se identificou,
justificando o retiro do congresso comunista, o líder da DC espanhola José Maria
Gil Robles53 declarou que o partido português não fazia parte da União Europeia das
Democracias Cristãs. Mas especificou que aquele organismo tinha «adiado a decisão
sobre o pedido de adesão para uma fase posterior às eleições». A integração tinha
47
Cit. por PADELLARO, Antonio – «Chiesto dalla DC un dibattito sul Portogallo», ibidem, N.º 66
(21 Mar. 1975) capa.
48
Idem, «Sul ritiro dal congresso comunista», art. cit., ibidem, N.º 68 (23 Mar. 1975) p. 2.
49
«Colombo mette in guardia sui pericoli di una rottura», ibidem, N.º 69 (24 Mar. 1975) p. 2.
50
Cit. por PADELLARO, Antonio – «Chiesto dalla DC…», capa-p. 2.
51
Cit. por Il Messaggero. Ano 97, N.º 76 (21 Mar. 1975) p. 18.
52
«Il Portogallo è perduto perl a NATO», cit. por Corriere della Sera. Ano 100, N.º 69 (25 Mar. 1975) p. 2.
53
«Per i fatti del Portogallo dibattito in Parlamento», cit. por La Stampa. Ano 109, N.º 67 (23 Mar.
1975) p. 2.
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sido solicitada pelos dois partidos democratas-cristãos portugueses. Robles condenou
ainda a decisão dos militares e negou ter expresso «juízos negativos sobre o partido
de Sanches Osório».
No mesmo dia em que o Osservatore Romano54 sublinhava «a incapacidade do PCI
em condenar uma incrível decisão», o France-Soir dedicava um longo comentário ao
impacto produzido na esquerda europeia. «Um PC que embaraça os seus irmãos», assim
definia o jornal francês a acção do PCP, avançando que, além da França, a Itália e a
Espanha estavam «particularmente interessados no brutal aceleramento do processo
revolucionário em Lisboa». E afirmava: «Cunhal mete o PCI em dificuldades».

7. «Um delegado português suscita embaraço no PCI»
Estão longe de constituírem um parêntese as intervenções de Aldo Tortorella e
Allessandro Natta. Pelo contrário. A intensidade do sismo lusitano foi absorvida pelos
muitos delegados que, previamente, pretendiam expressar a opinião. E, quando se fez
sentir, requereu destreza para superar o grau de imprevisibilidade. Tal como assevera
o cronista da Stampa55: «Ninguém tinha intervenções preparadas sobre a decisão do
governo militar de Lisboa. Mesmo o chefe da delegação soviética, Kirilenko, renovou
a solidariedade aos combatentes pela restauração e o desenvolvimento da democracia
em Portugal e na Grécia».
Os proeminentes líderes comunistas italianos – e não só – foram obrigados a
comentar o alvoroço que os factos de Lisboa tinham causado. Ingrao 56 expressou
«reservas sobre determinadas decisões da Junta Militar»; Dario Valori mostrou-se
preocupado quanto ao peso do Conselho da Revolução no futuro do país; Ferruccio
Parri57 falou em «especulação fanfaniana»; Paolo Bufalini citou a frase que o emblemático
Santiago Carillo proferira momentos antes da sua intervenção: «Não proibiremos [em
Espanha] nenhuma força política, grupo ou personalidade que deseje participar na
vitória democrática».
Na verdade, a falta de firmeza revelada inicialmente por Natta e Tortorella em
distanciar o PCI da decisão dos militares e, implicitamente, do PCP, que apoiara a
medida, causou embaraço e foi criticada pelos observadores. Vários expoentes comunistas
admitiram que a resposta não tinha sido suficiente. Outros disseram que foi estratégica.
Só, no final, Berlinguer 58 desfez, oficialmente, as dúvidas. Afirmou que existia
«qualquer coisa nos acontecimentos portugueses» que não persuadia os comunistas
italianos, considerando «imperiosos os princípios que envolvem a necessidade de
assegurar o pleno exercício de todas as forças políticas de centro, direita ou esquerda,
e a todos os cidadãos».
«Chiesto un dibattito sul Portogallo», cit. por Corriere della Sera. Ano 100, N.º 66 (21 Mar. 1975) p. 2.
«Portogallo e Italia», capa.
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Cit. por DAPAS, Romano – «Nuove voci nel dibattito sul compromesso» Il Messaggero. Ano 97,
N.º 77 (22 Mar. 1975) p. 2.
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Cit. por GIURATO, Luca – «Discorso di Amendola». La Stampa. Ano 109, N.º 64 (20 Mar. 1975) p. 2.
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Cit. por DAPAS, Romano – «Dura polemica contro Fanfani». Il Messaggero. Ano 97, N.º 79 (24
Mar. 1975) p. 2.
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As declarações do secretário-geral fizeram eco em Lisboa e motivaram, sem espera,
a reacção do camarada Aurélio dos Santos 59 (PCP): «Temos bastantes problemas com a
nossa situação, aqui em Portugal, para nos ocuparmos com a política italiana. Parece-nos
que o princípio a adoptar seja o da não ingerência nas questões dos outros partidos».
Mas, certamente, as reservas de Berlinguer ganharam verdadeira consistência quando
ouviu, no último dia, a frase de Domingos Abrantes60, o delegado do PCP presente
em Roma: «As ligações fraternas que unem os nossos dois partidos são indestrutíveis».
O enunciado foi depressa explorado pela imprensa, considerando Abrantes o orador
mais interessante, o hóspede embaraçante, a figura mais esperada.
O grande entusiasmo com que a plateia assistiu ao discurso foi interpretado, pelo
Corriere e La Stampa, como uma espécie de contraste latente entre as bases do PCI e
a estratégia do compromisso. Por 15 minutos, Abrantes foi aplaudido em 13 ocasiões,
colhendo um forte abraço de Kirilenko. La Stampa dedicou-lhe um título em primeira
página: «Um delegado português suscita embaraço no PCI».
O enviado de Álvaro Cunhal, que já tinha concedido uma entrevista ao Corriere della
Sera, e mantido reuniões privadas com Berlinguer, atacou o PDC pelos envolvimentos
em acções reaccionárias (28 de Setembro e 11 de Março), classificando-o «um partido
sem tradições antifascistas». Realçou a «estreita ligação entre o povo e os militares»,
factor decisivo para a «consolidação democrática», e defendeu um Portugal com as
mais amplas liberdades, de imprensa, expressão, reunião, sempre dentro do «pleno
respeito pelas conquistas democráticas».

Em que medida a exclusão do Partido da Democracia Cristã das eleições para
a Assembleia Constituinte influenciou os trabalhos do XIV Congresso do PCI?
«Enquanto se representava o espectáculo bem ordenado dos oradores, [...] nos
bastidores discutia-se o verdadeiro tema do congresso: a exclusão da DC portuguesa
das eleições e o clamoroso retiro da delegação da DC italiana». Não queremos ser
tão taxativos como Giovanni Russo61, do Corriere della Sera. A noção de importância
comporta uma elevada carga de subjectividade em jornalismo. Mas é indiscutível que a
temática do compromisso histórico partilhou os espaços de debate com os acontecimentos
portugueses e, em determinados momentos, cedeu mesmo o brilho ao intruso inesperado.
Porquê? A secretaria de Amintore Fanfani redimensionou a peculiar realidade
portuguesa. Inseriu-a noutro contexto através de imbricadas disputas políticas.
Construiu uma representação de um dado concreto e introduziu-lhe uma nova carga
simbólica. Os motivos – sensatos, discutíveis ou imprudentes – que determinaram a
interdição do PDC impossibilitam uma leitura a partir de outros referentes que não
os da sociedade portuguesa.
Cit. por VIOLA, Sandro – «Nel Portogallo prevale la línea dei piú radicali?». La Stampa. Ano 109,
N.º 68 (25 Mar. 1975) capa.
60
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A instrumentalização dos factos de Lisboa permitiu ao PCI três níveis de actuação.
Primeiro: criou uma oportunidade, a partir de um exemplo concreto, de reforçar a
proclamada autonomia do discurso introdutório de Berlinguer, a via nacional para o
socialismo. Ao criticar a decisão dos militares portugueses demonstrou que a fraternidade
entre partidos irmãos não implicava as mesmas condutas.
Segundo: possibilitou uma clara definição em termos estratégicos e de alianças.
Se, na antecâmara do congresso, Enrico Berlinguer ainda preconizava uma união de
esforços com a secretaria de il professore, depressa percebeu essa impossibilidade. Novo
objectivo: derrotar a linha de Fanfani. Não sem um profundo sentimento de desilusão,
como o próprio Berlinguer deixou transparecer na intervenção de encerramento.
O gesto de Fanfani provocou o que Soromenho-Marques 62 designa por hostilidade
funcional, «modalidade de apreciação negativa do Outro motivada pela emergência
conjuntural de focos de atrito».
Terceiro: tornou evidente a impossibilidade de um compromisso em tempos
breves, incorporando assim os desígnios de tempos longos. Talvez o ponto que mais
discórdia suscitou entre os históricos do partido durante o debate. Esta imposição
decorre da acção fracturante da DC, que se transformou num gigantesco obstáculo
à aliança imediata.
Depois, a questão portuguesa lançou ruído sobre o tema central que deveria ocupar
a atenção da opinião pública italiana. Comportou, sobre este ponto de vista, um
efeito negativo.
«Nem sempre um episódio numa capital estrangeira nos dá o direito de fugir à realidade.
[...] Os nossos problemas resolvem-se em Roma e noutras cidades, não ignorando a
política estrangeira, elemento útil de avaliação, mas não aceitando e não nos iludindo
que essa possa ser uma alternativa aos objectivos e às responsabilidades da política
interna», observava o editorial do Corriere della Sera63.

Qual o tratamento jornalístico concedido à conferência?
Foram três as principais temáticas enfatizadas pelo Corrriere della Sera, La Stampa
e Il Messaggero, durante o XIV Congresso do PCI: o debate em redor do timing do
compromisso histórico; a exclusão do PDC das eleições para a Assembleia Constituinte;
e o retiro da delegação democrata-cristã do evento comunista.
Quando se tratou de elaborar o intelecto final, os três quotidianos enquadraram
o projecto de Berlinguer nos tempos longos, tal como foi referenciado no documento
conclusivo do congresso. Mas com enfoques díspares. Corriere della Sera64: «Berlinguer

SOROMENHO-MARQUES, Viriato – «Antiamericanismo», ob. cit.. In MARUJO, António;
FRANCO, José Eduardo – Dança dos demónios. Intolerância em Portugal. Rio de Mouro: Temas e Debates,
2009. ISBN 9789896440725, p. 590.
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65

insiste no compromisso histórico». La Stampa : «Impossível a grande aliança». Il
66
Messaggero : «Berlinguer contra medidas anti-DC portuguesa».
Na verdade, os títulos reflectem a linha política das publicações. Piero Ottone
assumiu a direcção do colosso milanês, em 1972, e conferiu-lhe uma marca de
independência. Retirou-lhe o estigma de hostilidade ao PCI e colocou-o um pouco à
esquerda. Ottone defendia um governo de saúde pública.
La Stampa sempre conservou a matriz liberal, mas os reflexos da profunda crise
italiana motivaram-lhe, igualmente, um sentimento de adesão a um governo de salvação
nacional. Mesmo que, nesta altura, não seja tão declarado. A abertura foi progressiva.
Esta consciência era, aliás, cultivada por alguns grandes industrias.
No diário romano reflecte-se, declaradamente, a orientação favorável por uma
política de esquerda, acentuada pela radicalidade do corpo redactorial. Por isso, o ténue
afloramento da questão dos tempos longos. O jornal destacou sempre a pertinência do
compromisso histórico e a inevitabilidade do PCI, responsável, co-assumir a condução
dos destinos do país para sair da profunda crise. Il Messaggero apresentou mesmo uma
sondagem em que 32% dos inquiridos inseriam-se na categoria do provavelmente
compromisso histórico em 1976.
A instrumentalização realizada pela secretaria de Fanfani foi reportada como tal
pelos meios analisados. Corriere e Stampa consideraram que o PCI tardou em condenar
a decisão do CR e distanciar-se do PCP, mas reconheceram que o líder comunista foi
mais explícito na intervenção final. Este foi o aspecto mais evidenciado pelo Messaggero,
preocupado em sublinhar a autonomia do PCI e a perfeita integração no sistema democrático. E nunca enjeitando a possibilidade de desmistificar o comportamento da DC.
Os dois diários mais difusos de Itália aprofundaram ainda a ambiguidade programática
do compromisso histórico, a permanência do PCI na Aliança Atlântica e a opção por
uma política mais acutilante nos centros regionais e locais. Estes dois últimos factores
mereceram uma apreciação positiva.
Enrico Berlinguer e Amintore Fanfani assumiram o papel nuclear no plano das
personagens evocadas. Uma outra sub-categoria envolve os actores episódicos: Giorgio
Amendola, Pietro Ingrao, Lugi Longo e Domingos Abrantes. Em termos institucionais,
surgiram como referentes incontornáveis o Partido Comunista Italiano, a Democracia
Cristã, o Conselho da Revolução e o Partido da Democracia Cristã.
O evento comunista foi abordado numa linguagem dirigida à classe política, de certa
forma codificada. Uma das razões que, no período estudado, explica a baixa difusão
da imprensa escrita no país. Expressões como sacrossanta emoção suscitada pelo drama
português ou tragédia de Lisboa revelam um elevado grau de dramatização. Comum
na praxis jornalística italiana. Os jornais recolheram variadíssimos testemunhos para
sustentar as suas análises e objectivos.
O Corriere (22) foi o jornal que mais unidades de redacção publicou sobre o congresso,
seguindo-se o Messaggero (19) e a Stampa (16). Foi também o periódico de Ottone (5)
CASALEGNO, Carlo – «Impossibile la “grande alleanza”». La Stampa. Ano 109, N.º 68 (25 Mar.
1975) capa.
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que mais editoriais assinou, aparecendo depois o diário de Roma (3). No entanto, a
Stampa juntou aos dois editoriais publicados outras cinco notas políticas – texto,
normalmente, comentado e circunscrito ao assunto mais importante.
Deste panorama inferimos que a cobertura jornalística decorreu com intensidade
e recorreu sobremaneira à interpretação política. A natureza do acontecimento assim
o exigia. Várias foram ainda as reportagens ou as notícias condimentadas ao sabor
de um preciso comentário político. O jornalista nunca se libertará de valores e
tendências ideológicas e manifestará sempre essa condição em todas as produções e
géneros jornalístico. Os factos não falam sozinhos, necessitam de ser interpretados.
Mas importa obter um equilíbrio entre a informação e o comentário. O rigor e os
objectivos preconizados determinam o grau de parcialidade e a disfunção de conteúdos
À excepção do dia 25 Março, no Corriere, sempre as primeiras páginas dos três
quotidianos veicularam narrativas sobre a conferência comunista. E por quatro ocasiões
fez a manchete do quotidiano lombardo, em três da Stampa e duas do Messaggero.
Dados significativos quanto à relevância adquirida. Não raras vezes observámos que
o editorial apareceu ligado à manchete, comentando a notícia ou a crónica política,
formando um puzzle de artigos. A interpretação antecedeu assim a informação e
direccionou a chave de leitura, induzindo o leitor para a tomada de posição do jornal.
Este era um procedimento usual no jornalismo italiano, em profundo contraste, por
exemplo, com a cultura anglo-saxónica.
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A imagem sob o signo da fabricação
materialidade e técnicas na modelação
da arte e da cultura
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Se associarmos o rock, a autonomia dos adolescentes na família e a invenção de um componente sólido, constitui-se um sistema de comunicação que é esse aparelho
de rádio portátil utilizado fundamentalmente para ouvir música. 1

Em alguns outros textos que produzimos2, falámos da imagem material como
um objecto, que possui um lado concreto e sensível, e como um signo, com a sua
dimensão significante e simbólica, e sobretudo realçámos o seu carácter de representação.
A pertinência deste último construto e das teorias construtivistas a ele associadas,
decorre fundamentalmente da necessidade de encarar a imagem como algo que possui
uma correspondência com outro algo (o objecto que lhe serve de referente), do qual,
por um lado, conserva elementos e, por outro, transforma elementos.
Pretendemos insistir neste tema como forma de tomar posição entre os estudos
sobre a imagem que se preocupam com os seus aspectos tecnológicos e produtivos – o
que, como veremos, acarreta igualmente a necessidade de considerar a imagem na sua
pluralidade, bem como a inevitabilidade de observá-la na instância da recepção.
Na verdade, parece-nos mais interessante e adequado indagar a imagem como um
sistema influenciado pelos dispositivos técnicos e mediadores que nela estão presentes
(no momento da fabricação, bem como no da restituição), ao invés de adoptar uma
outra óptica e tomar os enunciados visuais independentemente do modo como são (ou
foram) materialmente fabricados. Como diria Sicard, os amigos da imaterialidade, os
«.... apaixonados pelas formas, pela cor, os pensadores do imaginário, os promotores
de uma história da sensibilidade ou das ideias....» 3, encaram a técnica como um
subproduto (da ciência e da consciência). A orientação que vimos perfilhando renega
esta (des)consideração.
É verdade que a revalorização da técnica não é ocasional nem gratuita, ela pode
explicar-se. Sobretudo desde a emergência da fotografia, a dimensão técnica da imagem
tornou-se determinante para o seu desenvolvimento e conheceu um crescendo que
não pode mais ser iludido. É a partir daí que começamos a falar de tecnologias em vez
de técnicas, aludindo porventura a algo cada vez menos associado à mão do homem
ou, dito por outras palavras, ligado a procedimentos impessoais. A fabricação das
imagens transforma-se numa indústria e acentua-se a sensação de que algo, no campo
dos produtos e dos consumos, deixou de estar sob o nosso controlo. Passa-se também
alguma coisa no domínio das solicitações que deve merecer a nossa atenção.
Aproximemo-nos um pouco de alguns dos caminhos percorridos pela arte ao
longo do século XX como forma de, parcialmente embora, abordar a ideia de que a
solicitação da técnica pode ser decisiva. Aqueles caminhos foram, como se sabe, de
muita experimentação e, pelo menos durante grande parte da centúria, fortemente
mobilizados pela intenção expressiva e conceptual do artista. A partir de um dado
1
FLICHY, Patrice – «Nouvelles technologies et communication: mythes et réalité». In DORTIER,
Jean‑François – «La communication: omnipresente, mais toujours imparfaite». In CABIN, Philippe (coord.)
– La communication – etat des savoirs. Auxerre: Sciences Humaines, 1998. ISBN 2912601037, p .1-19, p. 8
2
CALADO, Isabel – Misturas nas imagens: algumas propostas de arrumação. Media & Jornalismo. Lisboa:
Mariposa Azul. ISSN 16455681. Nº 14 (2010) [no prelo] e CALADO, Isabel – A crise das imagens. Estudos
do Século XX. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. ISSN 16453530. Nº 8 (2008) p. 73-86.
3
SICARD, Monique – La fabrique du regard. Paris: Odile Jacob, 1998. ISBN. 273810544, p. 11.
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momento, porém (e ele terá manifestado os seus primeiros despertares com a
emergência das novas imagens, designadamente as da fotografia e da animação), as
inovações artísticas colhem outros apelos: inicialmente é o fuzil cronofotográfico de
Marey e outras experiências idênticas de decomposição do movimento (Muybridge)
que podem ver-se reflectidas nas decomposições cromáticas de um Seurat, o pai do
neo-impressionismo e criador de obras onde a notação da luz é rigorosa e subtil.
Também o cubismo, multiplicando os planos, e o futurismo, sincopando-os, pode ser
interpretado como uma arte que reproduz, inconscientemente, a técnica do cinema.
Os cruzamentos daquela que veio a ser designada a Sétima Arte 4 com a pintura
espelham-se ainda numa outra «arte menor» – a Banda Desenhada – que, como num
efeito de retorno, vem a reencontrar-se na arte maior da pintura: «.... são incontáveis
os encontros.... de Dali a Bacon, de Monory a Le Gac, passando, é claro, por Picasso
(os Sueños y Mentiras de Franco são um cartoon pintado).»5
Sintomática ainda é a emergência da Arte Óptica e da Arte Cinética, que se iniciam
com Vasarely, podem remontar-se ao pontilhismo de Seurat e se mostram exemplarmente
em Alexander Calder e Georges Rickey. As experiências ópticas e o cinetismo colhem
também uma forte inspiração nas obras espácio-dinâmicas de Nicolas Schöffer, em que
se «.... associam formas em movimento (por intervenção de um motor) a fontes de luz
que invadem o espaço sob aspectos constantemente renovados pelos filtros formais e
coloridos interpostos no feixe luminoso pela estrutura animada. É de algum modo a
renovação do antigo caleidoscópio pela virtude da técnica e da imaginação do artista.»6
Estas tendências artísticas estão igualmente representadas em Agan, no argentino
Julio Le Parc, em François Morellet e Sol LeWitt, bem como em Bridget Riley, um
inglês que, aliás, parece inspirado no neo-impressionismo e que, tal como Vasarely,
igualmente aposta no efeito das distorções e descontinuidades a alterar ritmos seriais.
Estes e outros artistas adoptam e jogam com procedimentos de carácter repetitivo, em
que a simulação do movimento e as associações de movimento e luz são marcantes.
Por outro lado, e tomando ainda as referências da história da arte, os anos 60
do século passado (invertendo um movimento que o abstraccionismo triunfante do
pós-guerra tinha afirmado) são marcados por várias tentativas de reaproximação ao
real, à «realidade da visão», sendo este novo real agora, sintomaticamente, definido
pela objectiva fotográfica: aquilo que trabalham os artistas contemporâneos (da arte
pop, do hiper-realismo americano ou do realismo europeu) são fragmentos da realidade
apreendidos, frequentemente, através de uma objectiva fotográfica. As experiências
são variadas e vão desde a utilização intensiva da mitologia publicitária (Warhol) e
dos «ready-made» coleccionados em forma de reproduções miniaturizadas (Marcel
Duchamp) ao hiper-realismo americano de um Malcom Morley, que é por vezes
apresentado como representante de um estilo proto-foto-realista: «Isto envolve não
somente a reprodução de fotografias na pintura – usualmente motivos de brochuras
O que aconteceu, pela pena de Ricciotto Canudo, em 1927 («L’Usine aux images»). Porém, só nos
anos 60, com Langlois e Godard, esse estatuto lhe é reconhecido.
5
DEBRAY, Régis – Vida e morte da imagem – uma história do olhar no ocidente. Petrópolis: Vozes,
1994. ISBN 8532610927, p. 268.
6
CHATELÊT, Albert; GROSLIER, Albert (dir.) – L’Histoire de l’art. Paris: Larousse, 1995. ISBN
2911039254, p. 778.
4
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publicitárias, capas de listas telefónicas ou postais – mas uma integração de objectos
reais na pintura.»7
Poder-se-iam aduzir inúmeras outras experiências em que existe, por um lado, a
fascinação pelos objectos na sua materialidade e, por outro, a transformação, mesmo
subversão, desses objectos (muitas vezes através da sua manipulação fotográfica): nos
trabalhos do grupo francês Support-Surface (Claude Viallat, Louis Cane, Daniel Dezeuze,
Toni Grand) e do grupo americano Pattern (Robert Zakanitch e Myriam Shapiro, entre
outros), nas experiências de Gérard Fromanger (introdução de colorações arbitrárias
em materiais de origem fotográfica), ou ainda de Valerio Adami (utilização de clichés
fotográficos para criação de ambiguidades e efeitos de ilusionismo, de imagens que se
rompem ao primeiro olhar, perdendo uma suposta coesão inicial).
Todas estas experiências – ou a leitura que para elas acabámos de propor – mostram
como o novo e o velho sempre se entrelaçam: as invenções de Daguerre e de Lumière
não se limitaram a libertar a pintura para o abstraccionismo (função que lhes é
repetidamente atribuída quando se trata de pensar a arte moderna e contemporânea).
Elas reintroduzem-se no pictórico: o olhar do pintor substitui-se, em várias experiências
da arte contemporânea, pelo olhar das câmaras fotográfica e cinematográfica.
Numa outra faceta deste investimento do fotográfico no pictórico e no escultórico,
teremos mesmo de reconhecer que tal investimento chega a ser uma questão vital: é,
desde logo, a utilização artística das fotomontagens (iniciada com Raoul Hausmann
e John Heartfield)8, mas também outros casos, como o da Land Art, na qual o artista
recolhe o material da própria natureza, sujeitando assim o seu trabalho a um carácter
efémero que apenas pode ultrapassar-se registando fotograficamente a intervenção.
O mesmo se passa com a Body Art, em que o próprio corpo é utilizado para fazer
a sua obra (Gina Pane, Arnulf Rainer, Hermann Nish) e que, tal como a Land Art,
se desenvolve no final dos anos 60. Já Matisse aliás, nos anos 30, havia fotografado
todas as etapas de produção de uma das suas obras maiores, o «Nu Rose» (1953) e
Francis Bacon, em 1945, apresenta os seus «Três Estudos de Personagens junto a uma
Cruxificação» tendo apoiado a gestação da obra em várias fotografias do movimento.
Uma última expressão artística dos anos 70 merece referência, na medida em que
recorre à fotografia como meio de excelência para a prossecução dos seus objectivos:
trata-se da Arte da Memória (uma variante da Arte Conceptual dessa mesma década),
que se desenvolve principalmente em França e que trabalha intensivamente a questão da
recordação. «Christian Boltanski (nascido em 1944) cria um mundo singular tentando
reconstituir o seu passado através de fotografias que evocam a sua infância, por exemplo,
ou apresentando a dos outros através dos seus traços mais banais. [...] Jean Le Gac
(nascido em 1936) compõe narrativas da sua vida – uma vida mítica – ilustradas com
fotografias [...] Annette Messager (nascida em 1943) cria monstros com a fotografia
como material [...]»9
7
VV. AA. – 20th Century Art Museum Ludwig Cologne. Koln: Taschen, 1996. ISBN 9783822840832,
p. 512.
8
Heartfield usa politicamente essas fotomontagens artísticas, criando anúncios anti-nazis que se
tornaram famosos.
9
CHATELÊT, Albert; GROSLIER – L’Histoire de l’art..., p. 789.
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É verdade que os progressos das novas artes fotográfica e cinematográfica se
traduziram em custos para a pintura. Eles foram salientes sobretudo no domínio do
retrato – que havia iniciado o seu trajecto de declínio com o pantógrafo (final do séc.
XVIII), depois com a silhueta do physionotrace10, mas que sobretudo se acentuou a partir
do êxito do retrato miniatura (segunda metade do séc. XIX)11 –, mas também no da
representação paisagística – que, a dada altura, não pôde mais concorrer com o postal.
Porém, não deixa de ser igualmente verdade que do mesmo processo de concorrência
advieram benefícios para a pintura: «A máquina fotográfica, que permite ao amador
deixar de olhar para aquilo que está fotografando, forçou o pintor a pintar melhor.
Da mesma forma que o cinema, cem anos mais tarde, vai obrigar o teatro a conhecer-se
melhor e, portanto, a depurar-se; da mesma forma que o televisual ao vivo constrange
a imagem fixa a apresentar menos realismo e mais estetismo, assim o tripé constrangeu
o cavalete a reexaminar os seus próprios recursos para circunscrever melhor o seu
domínio de competência. E o cavalete deu o troco ao tripé, por um retorno sobre si
em forma de subida aos extremos. Sob este ângulo, a evolução da pintura moderna
poderia ser decifrada segundo o modelo “challenge and response” [...]».12
Voltemos agora à nossa ideia: o que pretendemos ilustrar com esta breve incursão
na história da arte contemporânea, é que, em algumas das suas expressões artísticas
mais recentes, as imagens parecem ter deixado de ser fundamentalmente marcadas pela
interioridade dos artistas para passar a sê-lo por outro tipo de motivações, mais externas
ou, no mínimo, por factores que parecem decorrer, não somente (ou não sobretudo)
do que se quer dizer (pintar, esculpir, modelar), mas do que é possível fazer-se. A arte
Trata-se de um aparelho, muito popular durante a Revolução Francesa, que gravava perfis.
Referimo-nos à carte de visite, que Frade (FRADE, Pedro Miguel – Figuras do espanto. Lisboa: Asa,
1992. ISBN 972411127X.) associa determinantemente à democratização do retrato. O autor conta como
tradicionalmente o retrato (pintado) estava associado à aristocracia e como veio depois a ser apanágio de
uma burguesia abastada (justamente enobrecida, nos séculos do Renascimento, pelos mestres italianos,
flamengos e holandeses), para finalmente se democratizar, no séc. XIX, com a fotografia – apesar de todas
as dificuldades técnicas apresentadas inicialmente pelo daguerreótipo (fraca sensibilidade das placas,
reduzida luminosidade das lentes, inexistência de dispositivos de luz artificial). Este havia sido o primeiro
instrumento da fotografia, no entanto é o calótipo que vem a inaugurar o registo do rosto humano (com
Wolcott, em Nova Iorque, 1839). A utilização de um daguerreótipo para obtenção de um retrato tem o
seu primeiro bom resultado apenas um ano mais tarde (é Draper quem o consegue, 1840). Vem depois o
período em que se destacam, neste género fotográfico, Nadar e Carjat, mas é em 1851 (com Dodéro, em
Marselha) que o retrato se vê associado a uma aplicação mais utilitária, a da identificação pessoal em cartões
de visita. A prática torna-se popular, não só no sul de França, e justifica mesmo o surgimento dos álbuns
de família: «primeiro, as cartes de visite eram deixadas pelos visitantes num tabuleiro para os cartões; mais
tarde, quando o número cresceu, empregou-se um cesto, mas o número crescia ainda mais. Da necessidade,
assim criada, de encontrar um sítio para pôr os cartões, nasceu o álbum de família.» (TAFT, Robert apud
PEIRCE, cit. in FRADE – Figuras do espanto, p. 199). O processo da sua popularização é descrito por
Frade (ob. cit., p. 199 e ss), que realça – no desenvolvimento da vocação mais industrial e massificada da
fotografia – o nome de Disderi, «.... o primeiro fotógrafo a considerar a fotografia de acordo com critérios
exclusivamente económicos, isto é, do ponto de vista da rentabilidade do processo, da maximização dos
seus resultados ao mesmo tempo técnicos e financeiros.» (ob. cit., p. 200) É este Disderi quem, em Paris,
reduz os clichés para dimensões consideravelmente mais pequenas; a associação de uma nova câmara (lentes
múltiplas, obturadores disparáveis consecutivamente) a estes novos formatos, contribui decisivamente para
a taylorização do processo fotográfico.
12
DEBRAY – Vida e morte da imagem..., p. 265-266.
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explora, mais do que nunca, as potencialidades dos materiais e das técnicas e em
algumas das suas manifestações quase chega a reduzir o acto criativo a essa exploração.
Falámos de um certo tipo de movimentos artísticos, ainda fortemente filiados nas
artes tradicionais (a pintura e a escultura). Com maior força argumentativa, falaríamos
das indústrias visuais e daqueles ramos da produção de imagens em que a expressão,
a comunicação e a simbolização se misturam indissoluvelmente.
Mormente esse campo de trabalho, tão variado, que é hoje o Design. Também
aí, a obra responde sobremaneira, não somente às solicitações do circuito mercantil
a que pertence e das indústrias a que se entrega, mas também aos apelos e desafios
das máquinas que a produzem. A figura tradicional do artista (pintor ou escultor),
trabalhando num atelier em que o espaço, a dispersão dos materiais e a necessidade
de janelas para a entrada da luz eram vitais, foi substituída pela do designer gráfico,
um criativo cujo ambiente de trabalho (concentrado e não necessariamente arejado)
se reduz a um ecrã informático. A cada dia que passa, este criativo é solicitado pelas
novas versões dos novos programas e pelas novidades do software... A sua ideia já não
pré-existe à execução, mas é consideravelmente desencadeada pela ideia da máquina.
Dorme pouco, este profissional e, além disso, sonha de olhos abertos e sobretudo pratica,
vai fazendo, respondendo aos estímulos da máquina. Dessa resposta nascerá a «obra».
Como referimos, a chamada de atenção para estes aspectos (mais materiais e fabris)
da imagem tem sido assumida, nos últimos anos, pela Mediologia, uma disciplina que
integra já um considerável número de estudos onde procuram encontrar-se essas ligações
entre o concreto e o imaterial, entre a fabricação das coisas e as disposições mentais e,
na mesma esteira, entre os sujeitos e os objectos, entre as substâncias e as formas, entre
as técnicas e as estéticas. Encontrando tais ligações, a Mediologia destaca-se de outras
perspectivas eventualmente atingidas por alguma miopia: «O sociólogo tende a descrever
um mundo de sujeitos sem objectos; o tecnólogo, um mundo de objectos sem sujeitos».13
É, afinal, a tradição que remonta a McLuhan e em geral à Escola de Toronto, cuja
visão foi decisiva: para o canadiano, as grandes invenções técnicas (como a da tipografia
dos caracteres móveis, no séc. XV, ou a dos meios electrónicos contemporâneos) tecem
em torno de si «galáxias» (conjunturas sócio-políticas, culturais e mentais) que, por sua
vez, absorvem e reequacionam essas técnicas. McLuhan14 parte justamente de Gutenberg
e de Marconi para descrever essas diferentes eras da civilização ocidental. E encontra
uma coerência, que esclarece, entre a tecnologia tipográfica e certos fenómenos da esfera
política, social, económica e mental, como sejam o surgimento das nações (processo
de destribalização do mundo antigo), as noções de tempo uniforme e de espaço
contínuo (a física newtoniana estaria então associada ao espaço visual – contínuo,
homogéneo, sequencial e estático, contrapondo-se por isso à posterior mecânica dos
quanta de Plank, aplicável ao espaço acústico – descontínuo e dinâmico) ou ainda
o individualismo competitivo (expresso, por exemplo, no Rei Lear de Shakespeare).
DEBRAY, Régis – Vie et mort de l’image – une histoire du regard en Occident. Esprit. Paris: Cnam.
ISSN 00140759. Nº 199 (1994) p. 57-66, p. 59
14
Com The Gutenberg Galaxy. Toronto: University of Toronto Press, 1962 e, posteriormente,
Understanding Media. New York: McGraw-Hill, 1964, para apenas citar as duas obras mais divulgadas do
autor. Dele devemos ainda salientar os vários artigos e recensões publicadas, ao longo da década de 70, no
Journal of Communication.
13
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É ainda a era tipográfica que, segundo McLuhan, impõe a visão como sentido por
excelência, provocando nos sujeitos uma espécie de hipnose, pelo isolamento desse
sentido – elevado a alta intensidade – e anestesia dos demais. Segundo o autor da
célebre fórmula «The media is the message»15, é esta forma de inconsciência que favorece
a dissolução dos laços existentes entre o senso comum e a razão, que origina uma
profunda cisão entre o espírito e o coração e, no domínio da palavra alfabetizada,
entre o seu significado semântico e o código visual. Cisões que, sociologicamente, se
transformam em conflitos: entre indivíduos, entre juízos, entre funções. Nas culturas
tribais africanas, pelo contrário, poder-se-ia reconhecer uma «tirania do ouvido» –
também ela promotora de uma outra hipnose, de um outro transe: «Enquanto a criança
ocidental é logo iniciada em jogos de blocos de construção, em chaves nas fechaduras,
torneiras e uma multiplicidade de assuntos e eventos que a compelem a pensar em
termos de relações espácio-temporais e de causalidade mecânica, a criança africana
recebe, ao invés, uma educação que depende muito mais exclusivamente do mundo
falado, o qual é relativamente sobrecarregado de drama e emoção».16
A ideia de McLuhan, empobrecida aqui por força de um resumo estreito, é a de que
a mesma alteração que se operou na passagem da sociedade europeia iletrada para a era
tipográfica, ter-se-ia produzido com o advento da electrónica. A «Galáxia de Gutenberg»
desenvolve precisamente o processo e os efeitos da transição da atmosfera visual do
mundo tipográfico e mecânico para a nova atmosfera sensorial (e «audioscriptovisual»,
para usar a expressão de Cloutier)17 da «Galáxia de Marconi», ligada à descoberta do
telégrafo e da rádio. É no âmbito desta descrição e análise que o autor se refere a uma
«retribalização do mundo moderno», ao célebre «retorno da aldeia global» (a sociedade
implode, invertendo a tendência de pulverização que a invenção de Gutenberg instaurara),
aos apelos auditivos (o ouvido readquire inesperadas solicitações) que aproximam
sociedades civilizadas da era electrónica e sociedades africanas e bárbaras (iletradas).
A valorização dos aspectos materiais da cultura, essa vontade de recolocar os objectos
e os fabricos na história da civilização e do espírito, reencontramo-la na verdade em
algumas já tradicionais orientações marcantes da investigação histórica e sociológica.
De entre elas, poder-se-iam citar os estudos da sociologia francesa interessados nas
«redes sociais» e o grupo organizado em torno da revista Technology and Culture que,
na América dos anos 60, se propõe estudar a história das técnicas cruzando-a com a
história social.18
Todas estas escolas e orientações estão particularmente interessadas em perceber as
marcas que o fazer dos homens vai deixando nas instâncias sociais e mentais, enjeitando
as ópticas (de tipo espiritualista, idealista, estetizante) que encaram a técnica como uma
15
Expressão que aliás o autor reutiliza, numa outra versão – «the flow is the message» – para recensear a
obra de WILLIAMS, Raymond – Television: Technology and Cultural Form. New York: Schocken Books, 1975.
16
CAROTHERS apud McLUHAN, Marshall – A galáxia de Gutenberg. S. Paulo: Editora Nacional,
1977. ISBN 0262631598, p. 41.
17
CLOUTIER, Jean – A era de Emerec ou a comunicação áudio-scripto-visual na era dos self-media.
Lisboa: I.T.E., 1975. ISBN 8481582271.
18
A querer remontar mais longe, é justo que se refiram os Annales como os primeiros a ultrapassar
uma visão estritamente tecnicista das técnicas. Eles editam o seu primeiro número temático em 1935 e
nele fixam as novas orientações de Lucien Febvre e Marc Bloch.
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simples decorrência natural e adaptada àquelas primeiras instâncias. Nestas últimas, a
tendência é geralmente a de não admitir que o mental (nem mesmo o social) podem
enraizar, pelo menos nalguns dos seus aspectos, na pequenez dos fazeres, na inconsciência
das máquinas, na feição constrangida, contingente e cumulativa dos hábitos.
Por outro lado, a insistência nas ligações entre a técnica e a sociedade e entre a técnica
e a comunicação não deixou de alimentar discursos indesejáveis, porque redutores,
nomeadamente aqueles que postulam entre uma e outras um laço unidireccional
ou a emergência de novas formas de comunicação directamente extraídas de uma
tecnologia. Estas posições de determinismo técnico não parecem muito equilibradas.
A Escola de Toronto não ficou isenta de críticas a esse respeito.19 O acautelamento
da tendência determinista passa naturalmente por perceber que as tecnologias são
algo socialmente construído e que as relações entre as técnicas e as mentalidades são
multifacetadas e diferenciadas segundo os contextos. Outra credibilidade têm nesse
sentido as investigações (como a de Elisabeth Eisenstein) 20, que se preocupam em
acumular dados, em atender à complexidade das mudanças e em proceder a uma
análise fina das múltiplas mediações que unem o objecto técnico ao tecido social.
O caso da impressão tem sido francamente mobilizador da perspectiva que aqui
identificamos como mediológica. De facto, a escrita tipográfica é, de todas as técnicas
desenvolvidas pela civilização ocidental, a que parece ter suscitado até agora um maior
número de considerações civilizacionais e vários são os autores que a registam como um
marco estrutural da cultura europeia. Jorge Bacelar, por exemplo, considera indiscutível
que ela «... constituiu o instrumento de mudança que permitiu a emergência da
ciência, religião, cultura, política e modos de pensar vulgarmente associados à cultura
ocidental moderna».21
A linguagem falada, a escrita, a impressão e os meios electrónicos estabelecem, no
entender deste autor, os quatro grandes momentos da história da comunicação 22.
A obra de Eisenstein que acima citámos resulta também de um estudo no domínio
da revolução tipográfica. Nela se encontram estabelecidas importantes relações entre
a imprensa e o desenvolvimento da Reforma Luterana, apresentando-se os impressores
como verdadeiros mediadores e líderes de opinião, agentes de divulgação situados
no cruzamento das forças intervenientes no processo: por um lado, os intelectuais
(autores, tradutores, leitores) e, por outro, as autoridades religiosas e políticas, que
patrocinavam ou censuravam a produção intelectual.
Na História não há causas únicas e a dinâmica dos efeitos é complexa. Dizer que a
impressão móvel marcou os destinos da civilização ocidental não retira pertinência à ideia
Cf, por exemplo, FLICHY, Patrice – La question de la technique dans les recherches sur la communication. Réseaux. Paris: Hèrmes-Science. ISSN 07517971. Nº 50 (1991) p. 51-62.
20
EISENSTEIN, Elisabeth – La révolution de l’imprimé à l’aube de l’Europe moderne. Paris: La Découverte,
1991. ISBN 2707120294.
21
BACELAR, Jorge – Apontamentos sobre a história e desenvolvimento da impressão. [Em linha]. Biblioteca
on-line de ciências da comunicação, 1999. [Maio 1999]. Disponível em WWW <URL: http:\\www.bocc.
ubi.pt/index2.html>, p. 1 de 4.
22
Debray, por seu lado, não se afasta muito desta demarcação, apontando quatro etapas para a cultura
ocidental: a oral, a manuscrita, a impressa, a audiovisual e a informática (cf DEBRAY – Vida e morte da
imagem..., p. 108).
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de que foram também estes destinos que possibilitaram a sua adopção e sucesso entre
os europeus. Evidência para esta tese é a de que a tecnologia dos caracteres móveis não
vingou na China onde, muito antes de Gutenberg, havia sido utilizada com peças de
argila (contudo para registar um sistema de escrita que contém milhares de ideogramas,
ao contrário dos vinte e seis caracteres do alfabeto latino). A circunstância linguística
de um alfabeto limitado, associada ao particularismo ocidental, direccionado para o
progresso técnico e para a conquista, teria favorecido, justamente, o sucesso da nova
tecnologia. Bacelar23 recorda, além disso, o conjunto dos factores culturais e tecnológicos
(da adopção do papel às necessidades de documentação criadas pelo desenvolvimento
do comércio, da complexificação e burocratização da administração e do governo à
secularização do monge copista com a emergência do amanuense profissional e com
o acréscimo da procura comercial de livros) que, durante três séculos, prepararam a
invenção de Gutenberg.
Este é um exemplo de como a simples existência das condições técnicas que permitem
a emergência de uma determinada manifestação simbólica não obriga a essa emergência.
A possibilidade técnica nem sempre é acompanhada de uma viabilidade cultural que
actualize a mudança. Debray, no mesmo sentido, lembra que os materiais (plástico,
ferro, aço, vidro) que «fazem» a escultura contemporânea estão disponíveis por todo o
lado, mas só o norte ocidental gera essas formas de arte que também por aí se afastam da
escultura clássica (de pedra, de mármore ou de bronze); a existência de argila e alabastro
na zona do Bósforo não força a arte escultórica bizantina a ir além dos baixos-relevos.24
Outros inventos, que não apenas o da tipografia dos caracteres móveis, pequenos e
grandes, mais ou menos esquecidos das grandes narrativas históricas, vão igualmente
sendo recuperados pelo olhar mediológico e engrossando esta visão de uma cultura
profundamente enraizada na sua materialidade. Um caso de análise que igualmente
encontramos com relativa frequência na revisão da literatura relativa à cultura electrónica
diz respeito ao telecomando televisivo, esse pequeno, porém poderoso, utensílio que
tanto influencia as nossas atitudes espectatoriais, a construção do texto recebido (cada
vez mais paratáxico que sintáctico), o olhar, em suma, que se torna descontínuo,
saltitante, fragmentado, marcado pelo culto da justaposição. Num outro exemplo
igualmente mediológico, Fulton25 coloca na ribalta o surgimento, no decurso dos anos
30, da pequena câmara fotográfica, a 35 mm, com o seu novo design e o seu nome
de marca (Leica). A ela atribui uma profunda reconversão do fotojornalismo e uma
responsabilidade assinalável no evoluir das representações jornalísticas para modelos
que ainda hoje vigoram: «Especialmente importante neste período que antecedeu a
televisão, as revistas, como a Life e a Look, tornaram-se uma espécie de jornal nacional
apresentando a vida laboral, as figuras políticas e os conflitos mundiais. Nos anos 30,
como noutras épocas, a tecnologia, a fabricação de imagens que ela facilitava, e a situação
política mundial, combinaram-se para moldar as nossas ideias do fotojornalismo e do
mundo que ele representa».26
BACELAR, Jorge – Apontamentos sobre a história e desenvolvimento ...
DEBRAY, Régis – Vida e morte da imagem ..., p. 126.
25
FULTON, Marianne (ed. lit.) – Eyes of time: photojournalism in America. Boston: MA, Little, Brown
& Co., 1988. ISBN 9780821216576.
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De tudo o que tem vindo a ser dito, parece-nos de assinalar o esforço fundamental
desta perspectiva: o de reunir algo que, durante largos períodos de construção teórica e
dominante em certos círculos de pensamento, teimosamente insiste em equacionar-se
disjuntamente – por um lado o pensamento, a mentalidade e vários outros atributos
imateriais da existência humana e, por outro, as suas realizações materiais e técnicas.
Noutros termos: o pensar (com o sentir) e o fazer.
Insistamos na ideia de que não se trata de atribuir pesos excessivos a um elemento
do sistema, muito menos de encontrar relações únicas de causalidade para os ingredientes da cultura imaterial – que seriam, nessa perspectiva, encarados como meros
epifenómenos. Trata-se, antes, de admitir que a cultura, enquanto entidade mais ou
menos abstracta e multifacetada, enraíza nalguma materialidade, nalguma substância
que é, em grande medida, da ordem do fazer, e que é importante prestar atenção a
esse nível da realidade humana.
Por outro lado, o que verdadeiramente está em causa é um novo entendimento
da técnica e dos meios. Nas teorizações e exemplos que nos serviram de referência,
eles não são entendidos como meramente atinentes a um conjunto de dispositivos
possuidores de uma feição instrumental e funcional que, por si só, teriam o condão
de influenciar de um modo mais ou menos linear e único a história da humanidade.
Essa posição acaba por revelar-se sempre, na verdade, «.... demasiadamente fraca,
ainda que pareça poder pretender a todos os poderes, uma posição que a história da
cultura ocidental desmente».27
Do que se trata é de perceber, em primeiro lugar, que a história da cultura passa
também por um movimento de meios técnicos, e ainda que esse movimento é, em
grande medida, um movimento de acumulação.
Se quiséssemos concretizar a questão no caso das imagens materiais hodiernas,
diríamos que há que prestar atenção, no mínimo, ao conjunto de dispositivos ópticos
e sensoriais que, desde o século XIX, marcam o devir da visão moderna ocidental.
Em segundo lugar, é importante esclarecer que há variáveis não-técnicas e imateriais
aqui envolvidas, situadas em instâncias de realização humana que se assumem como
relativas à mente, à imaginação e à sensibilidade.
Para de novo nos referirmos às imagens, o que nos parece é que a crescente sofisticação
dos aparelhos ligados à sua captação, produção e reprodução tornou incontornável a
consideração do seu peso nas alterações do olhar. São esses aparelhos que têm permitido
revelar fenómenos outrora invisíveis, insuspeitados (ou mesmo inexistentes) e aí reside,
numa boa dose, a magia da visão moderna. Terá sido o acumular das possibilidades
e actualidades dessa aparelhagem, às quais o nosso corpo se tem vindo a habituar
paulatinamente – a ponto de poder falar-se, no âmbito de uma certa reflexão sobre
os efeitos das técnicas ou dos media, em próteses dos sentidos28 ou do intelecto29-, aquilo
que, em grande medida, parece constituir a modernidade do olhar.
FRADE – Figuras do Espanto..., p. 8.
FRADE – Figuras do espanto...
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GROSSEN, Michèle; POCHON, Luc-Olivier – Rapport sur l’utilisation du Nano-réseau à l’école
primaire. Cahiers de Psychologie. Neuchâtel: Institut de Psychologie et Éducation, Université de Neuchâtel.
Nº 27 (1988).
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A ideia das próteses era já a de McLuhan ao anunciar que «os meios são extensões
de faculdades humanas»: o livro, do olho; o circuito eléctrico, do sistema nervoso
central.30 Há mesmo quem estabeleça uma tipologia das próteses, distinguindo o género
«extensivo» do género «amplificativo» ou as próteses «bióticas» dos «objectos-incisivos»,
e tudo isto a propósito da evolução actual dos objectos-extensão.31 Note-se que esta
atribuição aos dispositivos tecnológicos de um estatuto protésico não modifica apenas
a nossa visão desses dispositivos, como igualmente questiona o estatuto do corpo.
Contudo, e simultaneamente, os ganhos e perdas dessas transformações só se tornam
verdadeiramente interessantes num outro nível, nomeadamente quando perspectivados
como ganhos e perdas das capacidades humanas de ver, de percepcionar, de sentir, de
pensar e de imaginar. Estaremos a falar de realidades ou instâncias diferenciadas, mas,
hoje mais do que nunca, compatíveis. Até neste sentido: foi pelos olhos (e pelos sentidos
em geral) – ampliados ou intermediados pelos dispositivos técnicos e sensoriais – que
a razão da modernidade se viu amiúde abalada e, face às novas imagens, foi a natureza
mesma da imaginação que aparentemente se deslocou. E fê-lo no sentido em que
aquilo que ancestralmente nos habituámos a pensar como sendo um dote ou uma
capacidade da mente, do espírito ou até mesmo da personalidade, pode hoje admitir-se
como uma conquista do objecto ou do medium. É este, e não a «imaginação pura»,
que nos conduz a visões e sensações (de outros possíveis) a que o espírito, sozinho,
não conseguiria aceder.
Para responder mais directamente à presente questão e dizendo agora o mesmo
por outras palavras: a nossa posição relativamente às visões supostamente tecnicistas é
que nem todas o são tanto quanto por vezes parecem. Ou seja, há modos de contar a
história das técnicas que efectivamente se reduzem a relatos de conquistas de objectos
e de evolução desses objectos, de descobertas e invenções e das suas possibilidades
mecânicas. Há porém outras visões, outro modo de pensar a técnica, igualmente
interessado na materialidade das produções, mas que não pode ser apelidado de
tecnicista. Nesse outro modo, percebe-se uma preocupação assumida com a dita
materialidade e com o enraizamento contextual e histórico das produções humanas
mediatizadas, mas a narrativa dos factos não peca por excessiva nem dominante
factualidade, linearidade e anedotismo. Atendendo deliberadamente ao núcleo duro da
materialidade, estas perspectivas (como é o caso da mediológica de Debray e dos seus
seguidores), reflectem as redes e as interpenetrações do material com o não-material
e constituem também, por isso mesmo, uma abordagem das mentalidades. O que se
passa é que – fazendo desse interesse pelo mental o grande motor de observação do
que se encontra na instância do económico e do produtivo – resistem (assumidamente
e interessantemente) a visões demasiado puristas da cultura humana, aquelas que desde
sempre têm procurado separá-la de toda a raiz funcional e material, como acontece
recorrentemente com certas tendências estetizantes da reflexão sobre a arte.
McLUHAN, Marshall – Pour comprendre les médias. 2ème ed. Paris: Seuil, 1976. ISBN 202004594X
e McLUHAN, Marshall e FIORE, Quentin – Massage et message. New York: Random House, 1967. ISBN
1584230703.
31
BABO, Maria Augusta – Para uma semiótica do corpo. Revista de Comunicação e Linguagens. Lisboa:
Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens, Universidade Nova de Lisboa. ISBN 8728426380.
Nº 29 (2001) p. 255-269.
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Olhar as infiltrações recíprocas, perceber os balanços e as complexidades acrescidas
que se estabelecem entre as esferas da cultura material e não-material, é pois o modo de
abordagem mais interessante e mais rico. Como diria ainda Frade, é tão empobrecedor
ficarmo-nos por uma visão positivista da empresa mediológica, como procedermos
a uma «redução estetizante» dessa empresa, que conduziria a um «empobrecimento
autista da sua história»32. A cultura circula nos labirintos mentais e nas modulações
da sensibilidade, mas circula igualmente nos dispositivos que com os primeiros
estão associados. Ou vice-versa. As técnicas têm um peso, por vezes considerável, no
processo de transformação da vida mental, muito embora isso só aconteça quando se
tornam solidárias com factores de outra ordem que, sintomaticamente, as acolhem e
as potenciam.
O episódio comentado por Flichy, relatemo-lo, é o do nascimento e sucesso do
transístor a partir dos anos 50, tecnologia que ele associa, por um lado, aos sistemas
emergentes de «democracia familiar» instalados pela geração dos «baby-boomers» e,
por outro, à invenção do rock. Já Williams33 havia reflectido anteriormente sobre a
importância da rádio na implementação do nazismo alemão e do fascismo italiano.
Terminemos esta reflexão, onde se registaram algumas etapas marcantes da evolução
das técnicas, dos meios e das culturas que os acompanham com uma menção àquele que
é hoje o nosso presente, iniciado nas décadas finais do século passado. Se é verdade que
a tipografia (século XV) e a fotografia (anos 30 do século XIX)) foram as duas técnicas
que no passado introduziram maiores rupturas nos domínios da representação visual,
das práticas culturais e da exploração artística, é hoje indiscutível que a imagem digital
processada por computador destaca a década de 90 do século XX como a da inauguração
de uma nova era. Um tempo suficiente de recuo relativamente ao presente, tornar-nos-á
capazes de avaliar com um outro rigor o sentido desta última mudança, mas o certo
é que ela deixou de ser contestada e há quem chegue a atribuir-lhe uma data precisa:
«.... no final do século de Joyce e Borges, do cubismo e do surrealismo, da perda de
confiança wittgensteiniana no positivismo lógico e da metafísica pós-estruturalista, a
produção da reprodução é de novo redefinida. Com cento e cinquenta anos de vida, em
1989, a fotografia morreu – ou, mais precisamente, foi radicalmente e permanentemente
deslocada – tal como tinha acontecido com a pintura 150 anos antes».34
Para este autor, a nova era pós-fotográfica da imagem é marcada por um medium
(o digital) que privilegia a fragmentação, o indeterminismo e a heterogeneidade; que
igualmente enfatiza os processos ou a performance, mais do que o objecto (de arte)
acabado. Estas são características que ainda amedrontam alguns: «[Os] protagonistas
das instituições de jornalismo, com o seu interesse em serem credíveis, [o].... sistema
legal, com a sua necessidade de evidências e provas, e [a].... ciência, com a sua fé
inabalável no instrumento de recolha de dados [...]. [Todos estes] podem bem lutar
vigorosamente para manter a hegemonia da imagem standard fotográfica [...]»35
FRADE – Figuras do espanto..., p. 11.
WILLIAMS, Raymond – Television: technology and cultural form. New York: Schocken Books, 1975.
ISBN 0805235973.
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Outros porém (e é o caso do autor) congratulam-se com a emergência da imagética
digital, na qual vêem uma oportunidade para «.... expor o [seu] cepticismo na construção
fotográfica do mundo visual, [para] desconstruir as ideias de objectividade fotográfica....
e para denunciar uma tradição pictórica que se tornou esclerosada».36
Uma outra posição diferente desta é a da relativa indiferença face ao poder
transformador das (novas) tecnologias. Não foi essa a que aqui perfilhámos, mas o
certo é que ela era ainda credível não há muito tempo atrás. Há menos de dez anos
Flichy, por exemplo, considerava que os discursos que acompanham as inovações
técnicas são utópicos e, podendo embora revelar alguma eficácia, mostram-se redutores:
«[É] preciso analisar estes discursos com atenção. Eles desempenham um papel não
negligenciável no desenvolvimento de novas técnicas pelo seu efeito mobilizador dos
diferentes actores: engenheiros, políticos, utilizadores inovadores, etc. Apesar da sua
eficácia real, estes discursos são simultaneamente muito redutores pois postulam sempre
que existe um laço unidireccional entre a técnica e a sociedade.
Perante a extensão das tecnologias digitais não somente para tratar dados e textos,
mas igualmente para manipular imagens e sons, alguns autores contemporâneos crêem
perceber a emergência de um novo sistema de comunicação multimedia que modificará
fundamentalmente o exercício da actividade intelectual. Se efectivamente existem
situações de comunicação onde a possibilidade de jogar de modo complexo sobre
as relações da imagem, do som e do texto é real, isso está longe de ser o caso mais
frequente. O digital não determina, por natureza, novas formas de comunicação».37
É chegado o momento de rematar as ideias expostas com uma última que aliás
antecipámos desde o início da reflexão aqui desenvolvida. Essa ideia é a de que todas
as tentativas, por mais esforçadas, para encontrar uma natureza da imagem, acabam,
invariavelmente, por fracassar. Defendemos por isso que não é possível falar d’a
imagem38 e, concomitantemente, que são estéreis os debates genéricos que pretendem
opor a imagem (o seu suposto sistema) a outras realidades ou formas de representação
– como tem sido feito, de forma particularmente insistente, relativamente à palavra.
Tais debates conduzem a becos sem saída.
Por outro lado, há conjuntos de imagens – ou de experiências do visual – que
parecem conter uma especificidade, uma propriedade diferenciável; e é nesse sentido
que julgamos lícito falar de poderes das imagens que lhes são próprios.
A ideia fundamental é a de que interessa falar da imagem particularizando o caso:
de que imagem, em concreto, falamos? Como foi ela fabricada, por quem, em que
lugar, em que circunstâncias, com que aparelhos? Em que material (ou imaterial) ela
se inscreve e se nos apresenta? Monique Sicard39 avança mesmo com um conjunto
de questões-guia que presidiriam à análise de qualquer representação visual. No seu
MITCHELL – The reconfigured eye..., p. 8.
FLICHY – La question de la technique..., p. 61.
38
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entender, haveria sempre que perguntar, face a uma imagem: «O que é?»; «Como (foi
fabricada)?»; «Quem (a fez)?»; «Quando?»; «Onde?»; «Porquê?»
Estas chaves de decifração das imagens, por seu lado, reencontramo-las necessariamente quando empreendemos o esforço da categorização e é também através delas que
uma outra questão essencial emerge, a do estatuto das imagens. Na verdade, estreitamente
associado à técnica, está o enquadramento institucional das representações: como já
tivemos oportunidade de observar40, uma imagem não é, por natureza, científica, nem
artística, nem industrial, nem pedagógica. Ela torna-se tal em virtude das mediações
que nela operam, de mecanismos de legitimação que incorpora e que não são nem
ingénuos nem desaparelhados. A imagem adquire um corpo através daquilo que diz e
daquilo que faz e essa é uma matéria não simplesmente linguística, mas profundamente
política: «As gravuras de anatomia, as fotografias de campos de batalha, as imagéticas
espaciais ocultam ao grande público as suas fabricações, as suas organizações técnicas
ou instituídas, reivindicam uma bela transparência. Rigor garantido! A travessia de
uma imagem sem matéria seria a condição necessária de um conhecimento absoluto
que penetraria o seu objecto sem deixar nele nada de obscuro nem de confuso».41
Não há neutralidade nas imagens e uma abordagem do visual não pode pretender
tratar o signo numa instância puramente formal. Essa havia sido a pretensão saussuriana
e, como ficou demonstrado na história da linguística, tal pretensão é insensata e utópica.
Se for verdade que não há um sistema de imagem, então o caminho é particularizar
os géneros, as técnicas de produção e reprodução, os regimes de olhar e as condições
de recepção de cada imagem. Tal equivale a enraizá-la na sua materialidade, no espaço,
no tempo e na circunstância.
É nesta óptica que alguns regimes de imagem têm sido postos em confronto: o do
cinema versus televisão, o da imagem analógica versus imagem digital, o da imagemmovimento versus imagem-tempo. Embora já tenhamos tratado este assunto, com outra
demora, noutro lugar42, esboçaremos aqui, num breve apontamento, alguns tópicos que
darão conta das distinções enunciadas. Em primeiro lugar, a que distingue a televisão
do cinema, duas indústrias do imaginário que, sob muitos aspectos, não devem ser
confundidas. Debray43, por exemplo, diferencia o banho catódico proporcionado pela TV
(para a descrição do qual podemos socorrer-nos de vários ingredientes suscitados pela
metáfora dos líquidos: a imagem de uma fonte, um fluxo, uma fervura, um caldo,...)
do espectáculo que o cinema disponibiliza. Zimmer 44, a propósito do pequeno ecrã,
usa igualmente a metáfora, comparando o acto de ligar o botão da televisão ao acto
de ligar a torneira da água ou o interruptor da luz. A todos estes gestos mecânicos
preside um desejo idêntico: o de provocar um jorro (no primeiro caso, um jorro de
imagens). É na verdade recorrente a utilização, por parte dos especialistas em televisão,
de vocábulos de um grupo de sentido que remete para a ideia de algo abundante,
CALADO – Misturas nas imagens...
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contínuo, banal, invasivo, quase inevitável e submersivo. Manuel Pinto45 fala em «efeito
de naturalização» e constata-o no discurso da população infantil interrogada no seu
estudo: «No seu estatuto de electrodoméstico fornecedor de um fluxo que preenche
ou decora a paisagem interior do lar, a televisão como que se “naturalizou” enquanto
elemento praticamente universal e frequentemente central no espaço de habitação».46
Tal naturalização como que dilui a existência/presença de um aparelho que não
produz qualquer ruptura nas rotinas da sobrevivência: «Talvez derive desse efeito de
naturalização o facto de as crianças que entrevistámos na fase preliminar deste estudo
não nomearem de imediato a televisão, quando questionadas sobre as ocupações do
seu quotidiano. Tal como não dizem que tomam as suas refeições ou que vão a pé ou
em transporte de e para a escola, porque tais actividades se revestem de um estatuto
óbvio e “natural” e só merecem referência se se tornarem objecto ou terreno de um
acontecimento particular. O mesmo acontece com a prática televisiva».47
No cinema, ao contrário, há uma distância catártica iniludível: «A sétima arte dá
aos directores o nome de “metteurs en scène” porque ela é uma sequência natural
das “arts de la scène”. Difusão e projecção constituem duas consistências materiais
da imagem. O fluxo, e a ilha. Duas densidades do olhar. TV e cinema distinguem-se
como o estado visível se distingue do acto de ver; como o “ter em vista” do “passar em
revista”; como o verbo grego horao, ver, perceber se distingue do theaomai, contemplar,
considerar (de onde vêm teatro e teorema)».48
Teríamos assim que a imagem electrónica corresponde a um novo modo de
representação (a que apenas por inércia continuamos a chamar «imagem») que,
parecendo estar no prolongamento da imagem clássica, corresponde, efectivamente,
a um declínio dela.
Também Deleuze – dirigindo-se a Serge Daney a propósito do seu livro «La
rampe»49 – reflecte sobre a confrontação cinema-televisão e insiste na ideia de que o
pequeno ecrã, apesar das tentativas iniciais de apropriação de alguns grandes cineastas,
não retira a sua especificidade de uma função estética (que sempre o cinema perseguiu,
independentemente de outras evoluções que são também objecto de reflexão do autor),
mas de uma função social (de controlo e de poder)50
Baudrillard, por sua vez, é peremptório no modo como caracteriza a imagem
televisiva, considerando-a degradada, desvalorizada e responsável pela construção de uma
«objectividade pornográfica do mundo». Zimmer51 explica-nos em que consiste a ideia
de Baudrillard. Tratar-se-ia de uma pornografia num triplo sentido (que é o sentido de
três «faltas»). A primeira falta consiste no facto de a imagem televisiva impossibilitar
a ausência, ao tornar-se um «presente permanente» suscitado por uma manipulação
45
PINTO, Manuel – A televisão no quotidiano das crianças. Braga: Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho, 1995. Tese de doutoramento
46
PINTO – A televisão... (itálico nosso), p. 332
47
PINTO – A televisão..., p. 332
48
DEBRAY- Vida e morte da imagem..., p. 302.
49
Publicado pela Gallimard/Cahiers du Cinèma em 1983.
50
DELEUZE, Gilles – «Lettre à Serge Daney: optimisme, pessimisme et voyage». In Pourparlers. Paris:
Minuit, 1990. ISBN 0816614024. p. 97-112.
51
ZIMMER, Christian – Le regard sans object...
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técnica, mas não mais proveniente de um alhures, de uma outra temporalidade. Ora a
pornografia é justamente um modo de presença que elimina o risco da ausência.
A segunda falta liga-se a um comprometimento do olhar num jogo de sedução e
desejo: para que haja olhar-desejo, olhar desejoso e desejo-observador, é necessário que
o objecto se mostre e se esconda, que desapareça a cada instante; é esta oscilação do
olhar que se verifica no caso da televisão. Finalmente, a imagem televisiva não impõe
uma diferença de nível, uma linha verdadeiramente sensível de demarcação entre o
real e a imagem: existe uma indistinção da imagem e do real que não deixa lugar à
representação enquanto tal. Não é a ruptura com o mundo que caracteriza a actual
crise da representação, mas antes um excesso de presença deste último, excesso esse
que provoca uma obstrução de todos os interstícios, de todos os intervalos necessários
a uma correcta percepção da realidade. É a partir destas considerações que Baudrillard,
ainda nos anos 80, exprime o seu ponto de vista sobre a relação entre as imagens
televisivas e o imaginário. Trata-se de uma perspectiva muito radical, mas que talvez
não deva ser desprezada. Em última instância, o autor considera que há um espaço
essencial de ruptura que as novas imagens anulam. É nesse espaço que o imaginário
se produz, o que equivale a dizer que estas imagens estão dissociadas dessa produção:
«As stars não são uma projecção romanesca, são um ideal realizado através de uma
violação. Diz-se: elas fazem sonhar, mas sonhar não é estar fascinado por imagens.
Ora, os ídolos do ecrã são imanentes ao desenvolvimento da vida em imagens. Eles
são um sistema de pré-fabricação luxuosa, sínteses brilhantes de estereótipos da vida e
do amor. Eles incarnam uma única paixão: a da imagem, e da imanência do desejo na
imagem. Eles não fazem sonhar, eles são o sonho, do qual têm todas as características:
produzem um forte efeito de condensação (de cristalização), de contiguidade (são
imediatamente contagiantes); e sobretudo: têm o carácter de materialização visual
instantânea (Anschaulichkeit) do desejo que é também o do sonho. Elas não dizem
pois respeito à imaginação romanesca ou sexual, são antes visibilidade imediata,
transcrição imediata, colagem material, precipitação do desejo na imagem. Fétiches,
objectos-fétiches, que nada têm a ver com o imaginário, mas têm tudo a ver com a
ficção material da imagem».52
Quanto às imagens «movimento» e «tempo», de que nos fala Deleuze53, elas constituem
também – ao menos para os filósofos da imagem – uma referência fundamental e o
alicerce de uma distinção bastante alimentada. Os conceitos de «imagem-movimento»
e «imagem-tempo» são introduzidos por Gilles Deleuze em 1983 e 1985. É impossível
resumir em poucas palavras todo o pensamento deleuziano sobre o assunto. Cabe sobretudo
anotar que estas são novas categorias relativas ao olhar que a reflexão iconológica introduz.
Entre outros aspectos, permitem aprofundar a ideia de que a imagem tem conhecido, ao
longo da sua história, formas de ser que nem sempre permitem traçar uma linearidade
no seu devir evolutivo, antes sim encontrar rupturas que parecem transformar de modo
substancial a relação que mantemos com o mundo das formas visuais.
BAUDRILLARD, Jean – Au delà du vrai et du faux, ou le malin génie de l’image. Cahiers Internationaux
de Sociologie. Nouvelle Série. Paris: PUF. ISSN 00080276. N.º 34 (1987) p. 139-145, p. 142 (itálicos nossos)
53
DELEUZE, Gilles – Cinema I. L’image-mouvement. Paris: Minuit, 1983. ISBN 2707303100 e
DELEUZE, Gilles – Cinema I. L’image-temps. Paris: Minuit, 1985. ISBN 2707310476.
52
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O conceito de imagem-movimento54 reparte-se, por sua vez, em novas categorias: a da
imagem-percepção, a da imagem-acção (que teria entrado em crise após a II Guerra Mundial,
com o neo-realismo italiano e depois a Nouvelle Vague francesa) e a da imagem-afecção.
As duas últimas introduzem a possibilidade de temporalizar a imagem cinematográfica.
A ideia de Deleuze, se é possível e lícito resumi-la em poucas palavras, é a de que,
para além das noções técnicas do cinema (travelling, raccord, profundidade de campo,
etc.), existem os conceitos do cinema, dentre os quais se destacam os do «movimento» e
do «tempo» como aspectos essenciais à sua compreensão, que necessitam ser estudados.
Em sua opinião, o cinema é uma arte que tem algo de novo a fornecer à compreensão
do espaço e do tempo (algo que as outras artes não alcançam). Elegendo o movimento
como aquilo que encerra o «carácter constitutivo» da imagem cinematográfica (sendo
que dele descola a narração e o imaginário, e não o inverso), Deleuze considera que
«[...] o cinema contará sempre aquilo que os movimentos e os tempos da imagem lhe
fazem contar».55
E se o cinema clássico (digamos, a lógica do cinematógrafo) assentava num esquema
sensório-motor em que as personagens reagiam às situações, a partir de certa altura
estas deixam de ser capazes de o fazer e «... nasce uma nova raça de personagens. Mas
sobretudo nasce a possibilidade de temporalizar a imagem cinematográfica: é o tempo
puro, um pouco do tempo em estado puro, mais que movimento».56 Trata-se de uma
revolução no cinema, a partir da qual este se interessa por captar «espessura[s] de
tempo», «camadas de tempo coexistentes», extractos de tempo que o separam, «... como
forma imutável, num mundo que já perdeu as suas relações sensório-motoras».57
Eis a emergência da imagem-tempo. Com ela se ultrapassa a fase do cinema tradicional, assente na imagem-acção constitutiva das referidas situações sensório-motoras.
A natureza destas últimas pode ser clarificada: «.... há personagens que estão numa
certa situação e que agem, se necessário muito violentamente, a partir daquilo que
percepcionam/percebem. As acções encadeiam-se com as percepções, as percepções
prolongam-se em acções [...]»58
O que muda com o neo-realismo (Rosselini, Visconti, Ray) é que o cinema encontra
novas articulações das sequências e rompe com a situação linear entre uma situação
dada e a acção de uma personagem. Fá-lo porque adquire uma nova consciência da
realidade (percebendo-a como lacunar e dispersiva) e das trocas incessantes que existem
entre o principal e o secundário: «Agora suponha que um personagem se encontra
numa situação, quotidiana e extraordinária, que ultrapassa qualquer possível acção ou
que o deixa sem reacção. É muito forte, ou muito doloroso, ou muito belo. O laço
sensório-motor apaga-se. Ele já não está numa situação sensório-motora, mas numa
situação óptica e sonora pura. É outro tipo de imagem.»59
Que Deleuze vai buscar Matière et mémoire de Bergson, editado em 1896.
DELEUZE, Gilles – «Sur l’image-temps». In: Pourparlers. Paris: Minuit, 1990. ISBN 0816614024.
p. 82-87, p. 84.
56
DELEUZE – «Sur l’image-temps...», p. 85.
57
DELEUZE – «Sur l’image-temps...», p. 85.
58
DELEUZE, Gilles – «Sur l’image-mouvement». In: Pourparlers. Paris: Minuit, 1990, p. 67-81. ISBN
0816614024. p. 73-74.
59
DELEUZE – «Sur l’image-mouvement...», p. 74.
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O exemplo dado é o da incapacidade reactiva do estrangeiro de Stromboli (inversa
da intensidade do sentimento da personagem) na sequência em que ele passa pela
pesca e agonia do atum e depois vê a erupção do vulcão.
O autor introduz ainda novos conceitos, para designar os novos signos não
sensório-motores do cinema moderno: chama-lhes “opsignos” e “omsignos”. Semelhantes
termos, a poderem ser aqui desenvolvidos, conduzir-nos-iam a novas questões sobre a
imagem e sobre a sua possibilidade de aceder à qualidade de «pensamento». Deixemos
a questão em aberto.
Esta e algumas outras que aqui fomos enunciando. A extensão da problemática a
que finalmente nos conduziu a questão da fabricação das imagens, exige que se remeta
o seu aprofundamento para uma nova ocasião. A podermos aproveitá-la, fá-lo-emos
no sentido de analisar outras dimensões relacionadas com a envolvência técnica,
institucional e mediática das imagens. A ideia é observá-las na instância da recepção
dos textos visuais, pois é aí que novos contornos da matéria se desenham.
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Por isso nossa afirmação de que, em Portugal, não é possível a existência de qualquer
agrupamento ou movimento dito surrealista, mas de que apenas poderão existir
indivíduos surrealistas agindo, por vezes, em conjunto.
Comunicado dos Surrealistas Portugueses,
Abril de 1950.
Entre nós e as palavras, os emparedados
e entre nós e as palavras, o nosso dever falar.
Mário Cesariny

O «Comunicado dos Surrealistas Portugueses», exposto na epígrafe que abre
este artigo, aponta para uma curiosa dissociação entre o surrealismo português e o
seu aspecto de movimento constituído por um grupo e realizado em conjunto. Em
detrimento da noção de agrupamento, adquire destaque nesse excerto a idéia de um,
ou mais, Indivíduos surrealistas, termo que personifica um conjunto de idéias teóricas,
estéticas, éticas e políticas em torno da expressão particular. Nota-se, assim, que a
valorização da individualidade da atuação e contribuição artística e intelectual parece
indicar uma diferente perspectiva de leitura desse movimento em Portugal.
É à importância da particularidade da manifestação das idéias de um movimento por
um indivíduo, ainda que aparentemente deslocado do período histórico em questão,
que as reflexões a serem apresentadas neste texto primordialmente se remetem. Ele tenta
resgatar a relevância da «imagem surrealista» de um intelectual cujo percurso poético
pode possibilitar uma revisão dos caminhos do movimento surrealista em Portugal.
À luz do comunicado de Mário Henrique Leiria, João Artur Silva e Artur do Cruzeiro
Seixas exposto na epígrafe1, nossa abordagem visa à recuperação da importância de um
«indivíduo surrealista» comumente esquecido pela história e pela crítica da literatura
no que diz respeito à temática do Surrealismo em Portugal. Falamos de Edmundo de
Bettencourt (1899-1973), dos seus Poemas Surdos e da sua trajetória artística, estética
e intelectual2.
Na célebre entrevista a João de Brito Câmara, feita na Madeira, no Funchal, em
1944, em visita de Edmundo de Bettencourt à sua terra natal, é possível vir a conhecer
com maior profundidade (e uma certa familiaridade) os pensamentos de um dos ícones
do modernismo em Portugal acerca das manifestações artísticas que movimentaram
o ambiente cultural português na primeira metade do século XX – mais precisamente
o «presencismo», o surrealismo e o neo-realismo3.
LEIRIA, Mário Henrique; SILVA, João Artur; SEIXAS, Artur do C – «Comunicado dos Surrealistas
Portugueses». In REIS, Carlos – História Crítica da Literatura Portuguesa. (Do Neo-Realismo ao
Post‑Modernismo; Vol. IX) p. 157.
2
Agradeço a António Pedro Pita por ter intermediado o meu encontro com a obra e o percurso literário
de Edmundo de Bettencourt a partir de uma palestra proferida na Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-Rio) em Maio de 2009.
3
É importante destacar que a ordem dos termos exposta não é aleatória. A sucessão indicada aqui será
tratada com destaque um pouco mais a frente neste artigo.
1
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Inicialmente destinada à página literária do jornal «Eco do Funchal», a entrevista
foi publicada sob o título O Modernismo em Portugal (Entrevista com Edmundo de
Bettencourt). Nela, ressaltam-se os motivos considerados por João de Brito Câmara
para não permitir que a conversa caísse no esquecimento de um mero componente
de um número de jornal, sendo assim publicada como livro. A justificativa do
organizador seria o fato de a entrevista conter «importantes declarações, algumas das
quais absolutamente inéditas, de quem muito viveu e impulsionou uma das mais
interessantes fases do movimento modernista em Portugal»4. E é justamente a leitura
de tais declarações o principal elemento motivador para uma possível reavaliação sobre
o ambiente cultural português na época mencionada. A observação e consideração
desses novos fatores são capazes de proporcionar uma valiosa reflexão que revisita e
questiona pontos-chave da problemática envolvendo a cronologia e os elementos de
ruptura e continuidade entre os grupos de manifestação artística em Portugal com os
quais contribuiu Edmundo de Bettencourt.
Deste modo, acompanhando o entrevistado, realizar-se-á uma revisão da recente
história da literatura portuguesa do início do século XX. Será necessário, portanto,
recuar, juntamente com Edmundo de Bettencourt, até 1915 e à determinante renovação
poética provocada pelo primeiro modernismo de Orpheu. Da originalidade, criatividade
e genialidade de Orpheu ao modernismo do segundo movimento marcado pela Presença
(1927-40), evidencia-se a importante revisão dos elementos de ligação, continuidade
e ruptura que marcam a moderna expressão artística e intelectual portuguesa:
Se o Orpheu, na indecisão e no ímpeto, oscilou entre o decadentismo e o modernismo
propriamente dito, pecando por escassez doutrinal e afirmando-se, antes de mais nada,
na audácia das suas produções originais, a Presença, pelo contrário, na decisão e na
reflexão, sem sombra de vacilação, orientou-se desde a primeira hora para o modernismo,
um modernismo que integrava as audácias da geração anterior numa consciência crítica
capaz de alargar a regiões insuspeitadas pelos seus próceres os valores estéticos e literários
em germe nas sua obras.5

Logo após acompanhar a visão singular do entrevistado Edmundo de Bettencourt sobre
a Presença, o leitor é surpreendido por uma exposição não convencional da consecutividade
dos movimentos literários em Portugal. Seguindo ao modernismo, não se irá observar uma
exposição acerca da poesia e da prosa sociais do início do Neo-Realismo das décadas de
1930 e 40 em Portugal, ao qual deveria suceder, de acordo com a historicidade literária
tradicional, a eclosão do movimento surrealista no final da década de 1940. Divergindo
dessa expectativa habitual, mais interessam, no caso desse «indivíduo surrealista», as
motivações artísticas, políticas e intelectuais, que acabam por deslizar pelos conceitos e
períodos comummente determinados para definir tais movimentos.
Esse novo olhar sobre os elementos que marcam as expressões artísticas em Portugal
na primeira metade do século XX pretende expandir e dilatar o pensamento acerca da
história da literatura portuguesa talvez equivocadamente solidificado. Diante das já tão
conhecidas demarcações e formulações acerca do Surrealismo em Portugal, pensamos
4
5

CÂMARA, João de Brito – O Modernismo em Portugal (Entrevista a Edmundo de Bettencourt), p. 7.
SIMÕES, João Gaspar – Perspectiva histórica da poesia portuguesa (século XX), p. 274-275.
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ser importante resgatar o questionamento perante o que se tornou senso comum, a
fim de buscar ampliar as reflexões sobre o tema.
Sendo assim, deixando de lado o percurso histórico tradicionalmente proposto pelos
manuais, a nossa trajetória expositiva seguirá as palavras de Edmundo de Bettencourt
na sua conversa com João de Brito Câmara em 1944, buscando uma maior proximidade
com aquele momento histórico a partir de um ponto de vista sincrônico. Desse
modo, pretendemos ir ao encontro do momento do surrealismo em Portugal na sua
efervescência, distanciando-nos brevemente do imperativo das informações sobre ele
que o olhar diacrônico já nos impôs. Tal proximidade pode, por fim, possibilitar um
renovado encontro com as faces da cultura portuguesa na primeira metade do século XX.
No livro O Modernismo em Portugal (entrevista com Edmundo de Bettencourt), João
de Brito Câmara, que é jornalista e também poeta, apresenta um relato do seu diálogo
com o modernista. Não se trata de uma mera entrevista composta apenas de perguntas
e suas respectivas respostas. Para além disso, trata-se de um tipo de «narrativa» acerca
da realização da entrevista, contendo parágrafos sobre as motivações do entrevistador
para fazer determinadas perguntas, bem como sobre as reações do entrevistado para
tais questionamentos.
Mas a estima pelos nossos leitores e a extrema bondade de Edmundo de Bettencourt,
encorajaram-nos suficientemente para arredarmos os nossos receios e formularmos a
primeira pergunta:
– Qual o ambiente, literário e artístico, de Portugal, quando apareceu a revista que o
Edmundo, com tanta felicidade, baptizou de «presença» e da qual foi um dos fundadores?
Bettencourt tem a expressão de quem recorda um passado que lhe foi agradável, mas hesita
perante a ambigüidade da pergunta. Por isso a restringimos, sugerindo-lhe um começo:
– Temos que recuar até 1915?6

Assim se inicia o texto contendo o diálogo que, a partir deste primeiro questionamento, decorre como uma explanação de Bettencourt sobre a história recente da
literatura e da cultura portuguesa de 1915 a 1944 (data de tal conversa). Porém, a
história exposta aqui tem o privilégio do ponto de vista absolutamente pessoal deste
«narrador». Esse foco pessoal de relato sobre a história, sob a perspectiva de quem
ainda a está experimentando e vivenciando, nos remeterá a interessantes reflexões
sobre aquele momento artístico em Portugal.
Inicialmente, Edmundo de Bettencourt aborda as bases do modernismo e comenta
sobre a revista Orpheu, ressaltando os elementos de continuidade entre essa proposta
e o que viria a seguir com a Presença. Diz ele:
Ao grito de rebeldia lançado pelos mais dinâmicos precursores do modernismo em
Portugal, devia seguir-se naturalmente a explicação das suas causas, a destrinça dos pontos
falsos a demolir, determinando-se os indicados em substituição. Com este propósito
é que foi fundada a «presença» que, por idêntico motivo, logo no primeiro número,
trouxe o sub-título de «folha de Arte e Crítica».7
6
7

CÂMARA, João de Brito – O Modernismo em Portugal: Entrevista a Edmundo de Bettencourt, p. 21.
Idem, p. 27.
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Para Bettencourt, os pioneiros do modernismo eram exuberantes nas suas atitudes
de «rebeldia» contra o que limita a imaginação sem, no entanto, explicar as suas causas,
ou seja, sem desenvolver uma crítica teórica. Assim, de acordo com o entrevistado,
a revista Presença surge com o objetivo de unir a intervenção artística inteiramente a
favor da ausência de limitações impostas à imaginação e o pensamento crítico-reflexivo
acerca das questões que envolvem a nova expressão artística.
– Criticando e doutrinando, após a obra demolidora de 1915, qual era o objectivo
fundamental da «presença»? [pergunta João Brito Câmara].
– Nesse aspecto, pode dizer-se que, esclarecendo o que detrás já vinha indicado, seria
libertar o Artista de tudo o que pudesse comprimir, falsear ou perverter as suas criações.
No aspecto combativo, portanto, demolir certos convencionalismos da forma, dos temas,
certas exterioridades e preconceitos acadêmicos, a fim de fazê-lo voltar a atenção para o
seu mundo interior, exprimindo-o sem a preocupação de regras que envelheciam. O Artista
devia realizar-se no que tinha de mais virgem em si, guiando-se predominantemente pela
intuição, num caminho sem artifício, para a verdadeira originalidade. (...) Assim o Artista
se exprimiria, exprimindo ou revelando através de si, o homem na sua complexidade.8

É curioso o fato de o primeiro número da Presença sair em março de 1927 e de as
palavras de Edmundo de Bettencourt, um dos fundadores da revista, já apresentarem
idéias tão próximas às de André Breton no seu Primeiro Manifesto Surrealista, publicado
em 19249. Seria impossível, aos conhecedores do primeiro manifesto, não lembrarem,
a partir da fala de Bettencourt, a defesa impetuosa de Breton da imaginação e da
liberdade de expressão do homem em toda a sua complexidade, para além dos limites
impostos pela razão cerceadora. Em ambos os casos, o objetivo parece ser a libertação
do homem através do inconsciente, tendo como uma das armas o texto poético.
As palavras que compõem este primeiro manifesto procuram traçar uma nova declaração
dos direitos do homem, proclamando a libertação do homem mental e espiritual, num
verdadeiro hino à imaginação e a novas linguagens exteriorizadoras das profundezas
humanas, da riqueza da comunicação extra-racional/automática, com vista à criação
de um mundo em profusa relação com a poesia e à fusão do sonho com a realidade.10

É notável ainda o comentário de Edmundo de Bettencourt acerca do sentido
envolvido na sugestão, dada por ele, do título para a revista portuguesa que fundou
juntamente com José Régio, João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca. O nome
«Presença» revela a atenção para o instante, para o momento, para a atualidade das
questões não só acerca da expressão estética mas também dos problemas do homem
com o mundo que o cerca e assola. «Presença» é a palavra que direciona o olhar para a
intensidade do que está vivo, em movimento; apontando, assim, para a espontaneidade
e para a sensibilidade de todas as liberdades.
CÂMARA, João de Brito – O Modernismo em Portugal: Entrevista a Edmundo de Bettencourt, p. 33-34.
É importante ressaltar que não há nenhum indício textual na entrevista acerca do conhecimento do
Primeiro Manifesto de Breton por parte desses presencistas.
10
TCHEN, Adelaide Ginga – A aventura surrealista, p. 27.
8
9
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Coerente com as intenções de formação de Presença, não é de admirar que o intelectual
que propusera tal título (apontado por João de Brito Câmara como «a mais bela síntese,
que conheço, de um programa tão vasto»11), demonstrando com isso uma admirável
sintonia com as propostas teóricas e estéticas que já circulavam pela Europa com o
Surrealismo, tivesse abertamente se desligado do grupo assim que este apresentou uma
tendência a restringir a ampla liberdade da criação, sujeitando-se a erros semelhantes
aos quais tinha combatido. Sobre isso, conta Edmundo de Bettencourt: «expusemos,
então, em carta aberta, as nossas razões, filiadas, em resumo, numa atitude de protesto,
contra um enquadramento do artista em fórmulas rígidas, que «presença», nessa altura
estava em risco de aceitar».12
O ano de rompimento com o grupo de «presença» foi 1930 e, ao comentar sobre as
motivações da sua dissidência, Edmundo de Bettencourt revela estar ela inteiramente
determinada por influência do surrealismo.
– Voltando à sua saída da «presença», estaria o estado de espírito que a determinou
relacionado com a fase sôbre-realista que já lhe têm atribuído?
– Estou convencido. Não será de admitir numa personalidade literária um estado em que
o homem em fusão com o artista se cansa da vida que êste lhe dá apenas em termos de
representação? O homem então, levando consigo o artista, possivelmente arrastado por
uma espécie de nostalgia da acção, procurará naturalmente viver dentro da realidade.
Uma vez decidido, essa realidade desgosta-o porém de tal modo que, em face dela, a
sua revolta chega a ser total. Não podendo voltar para trás em virtude da experiência
adquirida assim o impor, não aceitando a que tem diante de si, é obrigado a refugiar-se
então noutra que êle admite estar acima da que encontrara. O carácter total da sua
revolta é no entanto injusto, porquanto não é a realidade em si a responsável, mas a
deturpação por ela sofrida sob a influência de factores inumeráveis através da acção lenta
dos séculos e a tal ponto completa, que é possível aparecer como a própria imagem da
verdade. Enquanto o artista, neste caso, não se apercebe de tal, continuará, permanecendo
na atitude tomada, em experiência de solução para o seu problema. E continuará, caso
uma esperança de solução em termos de realidade não se avizinhe, desfazendo-lhe o
engano; por exemplo, o início duma época em que o homem e o artista se encontrem
o mais possível, podendo ambos viver a realidade que no fundo é só uma.
– Expõe uma evolução que se individualizou em si?
– É claro, falo-lhe do meu caso. Somente lhe dou conhecimento do que em mim
determina adesão ao sobre-realismo francês, como sistema de pensamento, no que êle
tem de fuga à chamada realidade, repúdio dos valores duma civilização e esperança de
acção num domínio onde por tradição ela é quási sempre negada.
– A que época reporta as suas composições de carácter sôbre-realista?
– A 1934, tôdas matéria para um livro a que chamei «Poemas Surdos». Publiquei alguns
na Revista «Momento» dirigida ao tempo por Marques Matias, Artur Augusto e José
Augusto.13
CÂMARA, João de Brito – O Modernismo em Portugal: Entrevista a Edmundo de Bettencourt, p. 41.
Idem, p. 45.
13
Idem, p. 52-53.
11
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O extenso diálogo reproduzido acima nos oferece um raro esclarecimento sobre as
motivações pessoais para uma mudança estética, ou, numa paráfrase, para uma «evolução»
artística. O excerto em que Edmundo de Bettencourt discorre sobre os motivos que
o levaram a adotar uma postura Surrealista, para além de uma explanação sobre a
sua trajetória individualmente como artista, alarga nosso campo de reflexões sobre o
cenário cultural português do início do século XX, bem como evidencia os elementos
de semelhança, paralelismo e continuidade entre os grupos artísticos dessa época.
Partindo do questionamento acerca das relações instáveis entre o homem, o
artista e a realidade numa personalidade literária, o poeta narra, inicialmente com o
distanciamento da terceira pessoa do discurso, o percurso de um homem/artista ao
tentar lidar com a realidade. Nota-se que este homem e este artista são, a princípio,
indefinidos, podendo essa trajetória ser observada, portanto, em qualquer personalidade artística. Desse modo, a evolução vivenciada pelo homem/artista Edmundo de
Bettencourt poderia ser estendida para muitos outros artistas, indicando, em última
instância, numa perspectiva coletiva, as mudanças de correntes artísticas que acometem,
individualmente, os intelectuais.
De acordo com o relato, a guinada surrealista se deve, principalmente, ao desencanto
do homem com a realidade que o cerca. Inicialmente ávido por atuar nela, o homem
leva o artista ao encontro do mundo. Tal proximidade, porém, acaba por causar um
efeito oposto: diante de uma realidade problemática, não aceita o que se encontra
perante si e necessita afastar-se completamente desse real. Para distanciar-se do
desapontamento dessa realidade tão próxima, o artista leva o homem para o refúgio
de uma outra realidade, de uma sobre-realidade.
No caso de Edmundo de Bettencourt, datam de 1934 seus poemas surrealistas,
que são a expressão dessa sua experiência estética de sobre-realidade.
Crescimento do silêncio a devorar as nuvens.
Vôo incansável e monótono das aves brancas do cérebro.
Florida e ondulada suspensão da mágoa.
As ferocidades são ternuras desmaiando na estepe adivinhada.
O amor abre goelas bocejantes nos côncavos da ausência do espaço.
E a morte espreitando a lentidão
irradia baçamente a sua despedida.
Noite vazia.
As aves brancas do cérebro
inutilmente abatem as suas asas!

O poema «Noite vazia» é um dos seus escritos surrealistas que foram reunidos no
livro Poemas Surdos. Apesar da publicação da obra ter ocorrido somente em 1940, é
importante destacar que já em 1934 alguns deles haviam sido publicados em revistas.
Ainda ressaltando os elementos cronológicos, atentamos para o fato de que tais
datas imediatamente chamam a atenção pela sua antecipação ao movimento surrealista
em Portugal habitualmente demarcado entre 1945-1955.
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Do mesmo modo, quando nos referimos ao surrealismo português, referimo-nos, em
sentido estrito, a um período da arte e da literatura portuguesas de escassa duração –
cerca de dez anos: de 1945 a 1955 ou, se se preferir, de 1947 a 1957, como pretende
Tabucchi, ou inclusive de 47 a 63, se tivermos em conta o reagrupamento parcial e
«inorgânico» em torno dos cafés Royal e Gelo, e a um movimento rico em propostas de
realizações individuais de escassas, mas polémicas manifestações colectivas, parcialmente
mimético e prematuramente dividido, mas decisivo como elemento de ruptura e de
renovação da arte e da literatura portuguesas dos últimos cinqüenta anos ao superar,
primeiro, o «impasse» da polémica presencista-neorrealista e acompanhar, a partir de
então, a aventura de outras correntes e de outros grupos em que facilmente se pode
detectar a marca de uma «atitude» e até mesmo uma «língua franca poética» comuns,
em resumo, um movimento que se inaugura com e a partir da obra do poeta e pintor
António Pedro, da sua experiência surrealista européia, e que se configura uns anos
depois em torno da obra e das experiências de artistas – quase todos pintores e poetas ou
poetas-pintores – como Mário Cesariny, António Maria Lisboa, Alexandre O’Neill(....)14

A definição e demarcação expostas acima nas palavras de Perfecto E. Cuadrado
compreendem as concepções e noções comuns acerca do Surrealismo português. Nota-se
que, independente da imprecisa delimitação do movimento em Portugal e mesmo
diante de uma necessária flexibilidade em torno dos seus pontos de início e término,
somente o nome de António Pedro é mencionado ao se tratar dos precursores do
Surrealismo nesse país. É preciso salientar que, apesar deste excerto apontar a década
de 40 como o início do surrealismo, o livro do qual ele faz parte amplia este começo.
O trecho citado pertence ao texto de Cuadrado que compõe o livro Surrealismo em
Portugal – 1934-1952. Esta publicação acompanhou uma exposição bastante completa
acerca do Surrealismo português realizada pelo Museu do Chiado e pelo Museo
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporâneo. No entanto, a data de 1934
contida no título da exposição e do livro deve-se somente ao ano da primeira produção
surrealista de António Pedro.
O único momento em que o nome de Edmundo de Bettencourt aparece nessa
obra é em uma rápida observação acerca dos precursores do surrealismo em Portugal.
Finalmente refira-se o papel exercido por alguns escritores em cuja obra nos é dado
encontrar aspectos que fazem deles os mais directos precursores do Surrealismo na nossa
literatura: Vitorino Nemésio e alguns raros presencistas, nomeadamente Edmundo de
Bettencourt e Adolfo Casais Monteiro.15

Ressalta-se ainda o fato do nome de Edmundo de Bettencourt não aparecer na
extensa e detalhada cronologia do surrealismo em Portugal que consta no final desta
obra de referência nos estudos sobre o tema.

14
CUADRADO, Perfecto E. – «Surrealismo, movimento surrealista e poesia surrealista em Portugal».
In ÁVILA, Maria Jesus; CUADRADO, Perfecto E. – Surrealismo em Portugal. 1934-1952, p. 278.
15
Idem, p. 277.
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Ora, diante das revelações da entrevista de Edmundo de Bettencourt citada ao
longo deste artigo e diante da evidenciação do seu precoce encontro artístico com as
idéias do surrealismo francês, a ausência da devida atenção ao nome desse poeta em
importantes textos críticos acerca da história da literatura portuguesa provoca uma
certa inquietação. Para exemplificar, é este também o caso dos livros de Carlos Reis
(História Crítica da Literatura Portuguesa – Vol IX: do Neo-Realismo ao Post-Modernismo)
e Adelaide Ginga Tchen (A aventura Surrealista) que se tornaram referência sobre o
tema. Ambos não incluem Edmundo de Bettencourt entre os nomes relevantes a serem
mencionados ao se tratar de surrealismo português.
Mesmo quando a figura de Bettencourt é mencionada entre os textos críticos, seu
nome parece ficar relegado a uma mera informação aditiva (como observou-se no texto
de Perfecto Cuadrado) ou ainda a notas de rodapé. É isto, por exemplo, o que ocorre
em «Para uma cronologia do surrealismo em português», escrito por Mário Cesariny.
Ao discorrer acerca dos nomes e dos movimentos que influenciaram o grupo surrealista
português, afirma Cesariny: «Os poetas representativos do movimento iniciado em
1926 com a revista coimbrã «Presença» interessarão consideravelmente menos, ou não
interessam mesmo nada os surrealistas»16. Logo após essa frase, é introduzida uma nota
contendo a seguinte informação:
Referido ao movimento presencista, deixei de lado nomes e obras que não deviam faltar
a estes prolegómenos: Vitorino Nemésio, «La voyelle promisae», «O bicho harmonioso»,
«Eu comovido a Oeste»; Edmundo de Bettencourt, com os «Poemas Surdos», de 1936;
Júlio-Saúl Dias (o pintor, desde os primeiros anos 20.)17

Diante da constante desatenção da crítica com a precoce produção surrealista de
Edmundo de Bettencourt, distinguem-se as palavras de E. M. de Melo e Castro, em
seu livro As vanguardas portuguesas do séc. XX.
É, pois, natural que o Surrealismo chegue a Portugal pela via da importação, sendo
António Pedro o primeiro que se propõe como Surrealista Português, ainda nos anos
30. Hoje, e numa perspectiva de releitura, teremos que citar o esquecido Edmundo de
Bettencourt (ligado à Presença mais por acasos de geração e geografia) como um poeta
precursor de um possível Surrealismo português.18

Na primeira parte deste excerto, notamos a manutenção da visão habitual que
destaca António Pedro como o primeiro surrealista português. No entanto, logo após
esta afirmação, o autor aponta para a figura de Edmundo de Bettencourt como um
possível precursor do movimento em Portugal.

CESARINY, Mário – «Para uma cronologia do surrealismo em português». In Mãos na água a cabeça
no mar, p. 264.
17
Idem, p. 264.
18
MELO E CASTRO, E. M. de – As vanguardas portuguesas do séc. XX, p. 64.
16
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Chamo a atenção para a caracterização de «esquecido» direcionada ao nome do poeta
modernista. Parece ser este o ponto central da sua ausência entre os nomes que figuram
nas cronologias, histórias, bibliografias e debates críticos envolvendo o Surrealismo
português. Esquecimento este que gera também um certo desconhecimento acerca
desse período histórico, uma vez que a exclusão de Edmundo de Bettencourt entre os
nomes do surrealismo pode acarretar a inclusão de informações errôneas. É este o caso
da citação acima, em que Melo e Castro indica estar Edmundo de Bettencourt ligado
à Presença «por acasos de geração e geografia», quando, na verdade, de acordo com o
que foi apresentado na entrevista com João de Brito Câmara, não pode ser considerado
acaso a fundação deliberada de uma revista com propósitos estéticos explícitos e bem
demarcados. Podemos, então, reescrever a afirmação de Melo e Castro, salientando
o fato de que foi Edmundo de Bettencourt um presencista e, posteriormente, um
«indivíduo surrealista» já nos anos de 1930, muito antes da formação dos grupos
surrealistas em Portugal.
A discussão acerca da denominação de Edmundo de Bettencourt como um precursor
do surrealismo (quando o seu nome chega a ser mencionado) e não efetivamente como
um surrealista talvez se deva ao seu não pertencimento aos grupos que determinam
a delimitação «oficial» do movimento na história da cultura portuguesa. Neste caso,
não se incluiriam entre os pertencentes de um movimento autores que possuem uma
publicação isolada. Especialmente na situação evidenciada, em que o poeta apresenta
apenas uma única obra de manifestação surrealista e em que, à época da mencionada
entrevista, já se tinha afastado das preocupações ligadas ao surrealismo, aproximando-se
do movimento neo-realista.
Desse modo, a raridade da manifestação surrealista de Edmundo de Betttencourt
em meio às suas outras adesões a movimentos literários e intelectuais nos permitiria
somente situá-lo como um «indivíduo surrealista», nos termos em que este conceito
aparece no Comunicado exposto na epígrafe deste artigo. Vale lembrar que, na definição
de Perfecto Cuadrado apresentada anteriormente, há também um destaque para as
numerosas realizações individuais que marcam o surrealismo português, em oposição
às suas escassas manifestações colectivas. 19 Assim, nos termos que buscam definir a
especificidade do surrealismo português, o nome de Edmundo de Bettencourt e a sua
única produção surrealista mostram-se essenciais para dilatar, reformular e desenvolver
o conhecimento e os debates em torno do Surrealismo em Portugal.
Destaca-se ainda, nas questões referentes à revisão da periodização do Surrealismo
português a partir da recuperação da importância da personalidade literária de Edmundo
de Bettencourt, a possível revisão da habitual caracterização do movimento português
como «tardio». A partir das datas e relatos expostos aqui, colhemos informações que
questionam essa tese da defasagem do surrealismo português em relação ao francês.

«um movimento rico em propostas de realizações individuais de escassas, mas polémicas manifestações
colectivas, parcialmente mimético e prematuramente dividido». CUADRADO, Perfecto E. – «Surrealismo,
movimento surrealista e poesia surrealista em Portugal». In ÁVILA, Maria Jesus; CUADRADO, Perfecto
E. – Surrealismo em Portugal, 1934-1952, p. 278.
19
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Recordemos que Edmundo de Bettencourt desliga-se da revista Presença em
1930, poucos anos após o surgimento do surrealismo na França, já por causa das suas
inclinações surrealistas (que só iriam se concretizar em 1934). Tal fato poderia nos
levar a reconsiderar o que tanto se menciona do surrealismo português como tendo
surgido tardiamente, uma vez que, diante destas datas aliadas à importância da atuação
surrealista de António Pedro ao longo da década de 1930, poderíamos considerar a
manifestação do surrealismo português quase paralela à manifestação francesa. O que
é defasada é somente a formação dos grupos que se autodenominam surrealistas em
Portugal (ainda que antes da formação de tais grupos alguns indivíduos já tenham
declarado sua adesão ao Surrealismo a partir das suas manifestações artísticas isoladas).
Infelizmente, importantes textos críticos sobre o surrealismo em Portugal, (como os
de Adelaide Ginga Tchen, Carlos Reis e Perfecto Cuadrado) não trazem esses fatores
tão relevantes para se repensar a cronologia e as características do movimento. Fatores
estes que poderiam vir a ser responsáveis por uma necessária revisão das informações
em torno desse importante período de expressão estética.
Finalmente, resta-nos ainda apontar a possível revisão que a trajetória artística de
Edmundo de Bettencourt provoca acerca do tema da sucessão do surrealismo ao neorealismo em Portugal. De acordo com o que foi apresentado até aqui, é possível concluir
que não há nenhuma razão cronológica para considerarmos um como posterior ao outro.
Se lembrarmos da última citação da entrevista de Edmundo de Bettencourt a João
de Brito Câmara, veremos que ficou faltando explorar o que ele fala acerca da sua
fase posterior ao surrealismo. Após a atitude de fuga da realidade, que provoca a sua
adesão às idéias surrealistas francesas, o poeta aponta para o seu último passo perante
o problema da relação do artista com o mundo. De acordo com Bettencourt, a fuga
para uma sobre-realidade pode ser dirimida quando o homem/artista percebe que o
problema não é a realidade, «mas a deturpação por ela sofrida sob a influência de
factores inumeráveis através da acção lenta dos séculos e a tal ponto completa, que
é possível aparecer como a própria imagem da verdade». E completa afirmando que
«enquanto o artista, neste caso, não se apercebe de tal, continuará, permanecendo na
atitude tomada, em experiência de solução para o seu problema» 20.
Parece que, ao aperceber-se deste fato, o homem/artista Edmundo de Bettencourt
volta-se novamente para a realidade e se aproxima da novíssima geração, a saber, os
neo-realistas. Nas suas palavras, «é quando a novíssima geração começa a revelar-se,
já sem o conflito porque eu passei, geração que compreendo e de quem não me sinto
afastado, que me liberto do sobre-realismo»21.
A última parte da entrevista versa então sobre o neo-realismo e expõe pensamentos
capazes de sugerir uma reavaliação sobre os argumentos que rigidamente fundamentam
a sucessão cronológica do surrealismo ao neo-realismo em Portugal. As declarações
contidas nessa parte mostram-se fundamentais para nos destituirmos de um pensamento
linear de derivação, sucessão e sequência e nos aproximarmos de uma visão um
tanto quanto «surrealista» desse momento cultural em Portugal, na medida em que
proporciona uma concepção de simultaneidade, paralelismo e continuidade em meio
à diversidade de manifestações artísticas.
20
21

CÂMARA, João de Brito – O Modernismo em Portugal: Entrevista a Edmundo de Bettencourt, p. 53.
Idem, p. 55.
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A trajetória crítica e literária de Edmundo de Bettencourt não só inverte os elementos
da cronologia comum, mas também revela uma outra possibilidade de interpretação
e compreensão da relação entre estes dois movimentos em Portugal. Nesse sentido, a
contemporaneidade dos dois movimentos, surrealismo e neo-realismo, poderia sugerir
apenas uma diferenciação na forma como cada escola literária expressa os mesmos
modos de pensar o homem, a vida e a dimensão essencial da arte. Assim, trata-se de
diferentes formas de manifestação da atitude artística, mas não necessariamente de
diferentes posicionamentos críticos perante o real.
Recusando acomodar-se a uma vida que consideravam medíocre, porque limitada
em todos os sentidos, os surrealistas movimentaram-se no sentido da valorização do
indivíduo e da sua riqueza interior, defendendo uma concepção revolucionária do
homem e do mundo.22

Se retirássemos o termo surrealista do excerto acima, essa definição certamente
serviria para falarmos também do neo-realismo. A preocupação com a liberdade
política, estética e imaginativa do homem era uma prerrogativa comum a ambos os
movimentos, e tal semelhança é trazida à tona ao atentarmos para o percurso intelectual
deste indivíduo a que já chamamos surrealista. Segundo Edmundo de Bettencourt,
os homens da novíssima geração «decidem obedecer ao natural impulso de colaborar,
como artistas, na luta pela solução desses problemas que, como homens, eles viviam,
sentindo bem que só artificialmente o artista poderá estar separado do homem» 23.
Vemos que, em última instância, ambos os movimentos apresentam no seu ideário
a proposta de pensar os problemas do homem contemporâneo tendo na arte sua
dimensão de ação essencial.
Quanto ao modo como o real é representado nos dois modos de expressão estética,
ao olharmos as concepções teóricas destes movimentos destituídos dos pré-conceitos
que os envolvem, é possível também observar curiosos elementos de equivalência.
Primeiramente, é importante lembrar que o termo «surrealismo» fora utilizado pela
primeira vez em 1917, no sentido de agudização do real e não em oposição a este24.
Neste sentido, a outra realidade construída no surrealismo não é uma negação daquela
da qual se «fugiu». A imagem surrealista, que mistura de forma heraclitiana realidades
longínquas, acaba por proporcionar também um olhar reflexivo na volta àquela
realidade tão problemática e excludente. Sobre essas relações entre o surrealismo e o
real, diz Mário Cesariny:
Nenhum movimento propôs tanto, a um só tempo, uma real cidadania para todos e uma
real liberdade de cada um consigo. (...) Mesmo em pleno mergulho, o propósito é ainda
redescobrir o sol, mesmo em pleno delírio de interpretação o rumo é a Cidade, ainda
que para tocar-lhe o coração seja preciso destruir-lhe as pedras. (...) Nenhuma poética
abraçou tão estreitamente a realidade como esta que se dizia prestes a dispensá-la.25
TCHEN, Adelaide Ginga – A aventura surrealista, p. 35.
CÂMARA, João de Brito – O Modernismo em Portugal: Entrevista a Edmundo de Bettencourt, p. 56.
24
Cf. TCHEN, Adelaide GINGA – A aventura surrealista, p. 24.
25
CESARINY, Mário – «A intervenção surrealista». In Mãos na água a cabeça no mar, p. 110.
22
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Por outro lado, o questionamento sobre como pode a literatura exibir o real de
modo incisivo obedecendo a um intenso rigor estético ressalta-se em meio às discussões
sobre o movimento neo-realista, no que diz respeito à polêmica entre o objetivo de
denúncia social imediata e o reconhecimento do quanto a consciência do trabalho
técnico com a linguagem é fundamental para também viabilizar a arte como forma
de conhecimento e transformação social.
Quanto ao aspecto estético das obras neo-realistas, afirma Edmundo de Bettencourt:
Mas, mesmo agora, estas obras embora sejam acentuadamente sociais, não deixam de
conseguir também o objetivo estético, porquanto o que nos autores foi querido pela
inteligência existiu antes na sensibilidade e poderá traduzir-se em emoção.26

Através da construção elaborada, do estilo expressivo e da linguagem precisa, sabemos
que a obra neo-realista também obriga o leitor a se deparar com o intolerável do mundo
do qual a narrativa parte e para onde ela retorna. Observa-se que a dimensão coletiva
da arte encontra-se presente em ambas as correntes estéticas, nas suas preocupações com
o homem, sua liberdade e realidade. Assim, em ambos os casos mostram-se bastante
pertinentes as palavras de Cesariny que abriram o presente artigo: «Entre nós e as
palavras, os emparedados/e entre nós e as palavras, o nosso dever falar».
À guisa de conclusão, nos parece que, ao ver o acontecimento do surrealismo em
Portugal «de dentro», sob um olhar sincrônico à época, foi-nos dada uma importante
ferramenta para reavaliar alguns elementos que circundam o senso comum da história
desse movimento. Em última instância, tal perspectiva nos permitiu, muito além de
tentar rever a periodização da história da literatura portuguesa, pensar sobre as diferentes
soluções artísticas que vão de encontro aos problemas políticos.
Uma tal abordagem, que enfatizou e resignificou elementos de semelhança e
paralelismo, nos distancia das discussões que privilegiam exclusivamente oposições e
contradições estéticas. Com isso, é-nos possibilitada uma aproximação das manifestações
artísticas através da revalorização da importância das relações entre a arte e o mundo,
ou seja, entre a expressão artística e sua intrínseca conexão com o real, incluindo a
dimensão social e política do humano. Assim, talvez seja possível entender ambos os
movimentos (neo-realismo e surrealismo) não como opostos, no que diz respeito às
suas considerações sobre as relações entre a arte e o mundo, mas, finalmente, apenas
como modos diferentes de pensar e representar os meios da arte de servir à coletividade.
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Em 1971, na abertura do filme Quem espera por sapatos de defunto morre descalço,
João César Monteiro reafirmava uma ideia generalizada acerca do Portugal salazarista
que, apesar da avançada decomposição, continuava a amputar cultural e socialmente
uma sociedade com novos valores em emergência: «este país é um poço onde se cai,
um cú de onde se não sai».
Em 1964, no artigo intitulado «Portugal, sociedade dualista em evolução» publicado
na revista Análise Social, Adérito Sedas Nunes apontava a influência da «crescente
abertura da sociedade portuguesa à sociedade internacional» como uma das principais
causas da modernização da sociedade portuguesa da época.
Para o sociólogo, a sociedade portuguesa encontra-se então «muito mais intensamente posta em presença do mundo que a rodeia do que estava, por exemplo, antes
do último conflito mundial». Das novas «janelas» rasgadas para o exterior, «corre um
volumoso fluxo de informação económica, social, política, cultural, que é internamente
recebido, captado, interpretado e em grande parte assimilado». Infelizmente, como
confessava o sociólogo, pouco se conhece «a respeito do modo como esse fluxo se
espraia no interior da sociedade portuguesa, como se ramifica pelos vários sectores
e camadas da população, que lhes comunica, que efeitos neles tem». O que se tem
verificado na sociedade portuguesa é que «os horizontes mentais de um número
crescente de indivíduos alargam-se para além das fronteiras políticas. O campo social
de referência dos seus comportamentos, ideias, aspirações e decisões abre-se a uma
nova dimensão, assume novos elementos e perspectivas». Para o sociólogo é evidente
que «ocorre uma progressiva diluição ou evanescência das fronteiras enquanto limites
sociais e culturais» e os indivíduos, para além dos quadros das sociedades onde
vivem, «tendem a agir, pensar, sentir e desejar» também em «função de estímulos,
imagens, oportunidades, solicitações e concepções recebidos do exterior da sociedade,
ou nesse exterior apercebidos, através do contínuo fluxo de informação». De uma
forma natural, «por conhecidas razões psicológicas e sociais», é essencialmente a
juventude e as «gerações de maturidade jovem» que mais evidenciam essa «abertura»
à sociedade internacional. 1
O propósito deste texto será analisar de que forma este «modelo» de interpretação
da realidade se poderá aplicar às transformações estéticas ocorridas no cinema português
a partir da década de 1960. Com base nos percursos de vida dos mais importantes
nomes da renovada cinematografia portuguesa dessa década, pretendo conhecer e
analisar o processo de circulação e apropriação da cultura cinematográfica e cinéfila
internacionais no panorama português de então. Objectivamente, também pretendo
localizar nos filmes destes jovens cineastas os principais vestígios dos «estímulos, imagens,
oportunidades, solicitações e concepções» que contribuíram para a «europeização»
desta geração e a forma como este processo de internacionalização foi documentado
nos seus principais filmes.

NUNES, Adérito Sedas – «Portugal, sociedade dualista em evolução». In MÓNICA, Maria Filomena
(org.) – Adérito Sedas Nunes. Antologia Sociológica. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 2000, p. 50-51.
1
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A primeira geração de «cineastas cultos» portugueses
Em 1972, numa entrevista ao Le Monde, por ocasião da Semaine du Jeune Cinema
Portugais em Nice, o cineasta Alberto Seixas Santos afirmava peremptoriamente: «Viemos
para o cinema com uma bagagem intelectual diferente da dos nossos predecessores,
com uma verdadeira cultura cinematográfica…»2
Três anos antes, num tom assumidamente mais provocador, o não menos polémico
João César Monteiro, então crítico e aspirante a realizador, já reclamava essa «bagagem
cultural» inédita para o cinema português:
Faço parte da primeira geração de cineastas cultos existentes em Portugal. Por cineastas
cultos, entendo pessoas que repetidamente fizeram pelos anos 60 o trajecto que vai do
extinto cinema Gaio à Cinemateca da rua d’Ulm ou ao National Film Theatre. Pessoas
que conseguiram farejar praticamente todo o cinema que se tem feito e, melhor ou pior,
foram tirando do que viram as conclusões que melhor se lhes impunham.3

Estas declarações expressam de forma evidente que, para a nova geração cinéfila
revelada na realização nos anos 60, a ruptura com o passado cinematográfico português
era um ponto de honra, poupando apenas alguns nomes à mediocridade dominante.
As duas excepções, mais ou menos consensuais, eram Manoel de Oliveira e Manuel
Guimarães, exemplos de uma ética singular e de um percurso marginal.
Ainda que estratégica e provocadora, esta recusa de uma herança cinematográfica
portuguesa era real e efectiva. Esteticamente, as maiores referências desta geração eram
quase exclusivamente estrangeiras. Sobre a questão desta hipotética orfandade cinéfila,
Alberto Seixas Santos declararia:
Eu, sinceramente, nunca me senti órfão, porque para mim a história do cinema e os
cineastas que conheci eram a minha família, de facto. Não pensava no meu pai português,
pensava quem são as pessoas com quem me entendo, nas quais me reconheço. Tinha
visto muitos filmes – eu e o António-Pedro [Vasconcelos], no tempo em que vivemos
em Paris, íamos às três sessões da Cinemateca Francesa, e conhecíamos praticamente
toda a história do cinema. Portanto, não me sentia órfão (…).4

Para esta figura cimeira dessa geração, a questão da orfandade é falsa porque o
novo cinema português confessava claras referências estéticas e artísticas. O facto de
essas referências serem estrangeiras não significava que esta geração fosse órfã, mas
apenas que as suas referências não eram portuguesas.
O interesse e fascínio por essas referências estrangeiras, sobretudo de outros países
europeus, lançaram muitos dos jovens aspirantes a realizadores na descoberta dessas
cinematografias. Devido ao regime de censura vigente em Portugal, não era possível
ROSA, Baptista – «À atenção do Sindicato dos Profissionais de Cinema». Plateia. Lisboa. N.º 582
(26 de Março de 1972) p. 3.
3
«Entrevista com João César Santos». O Tempo e o Modo. Lisboa. N.os 69-70. (Março e Abril de 1969) p. 407.
4
Alberto Seixas Santos cit. in Cinema Novo Português 1960/74. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 1985, p. 145.
2

186

visionar em território português algumas das obras de referência que estes cinéfilos
só conheciam por via indirecta, através da literatura ou de citações cinematográficas.
O acesso às obras fílmicas era, pois, fundamental para consolidar uma cultura
cinéfila que se pretendia universal e universalista. A par dos grandes nomes referenciais
e das grandes obras clássicas, estes jovens começavam também a ser influenciados por
diversos movimentos artísticos e culturais que se afirmavam na Europa do pós-Segunda
Guerra Mundial. Assim, de uma assentada, os jovens conhecem, para além das obras
dos seus «pais cinéfilos», vários movimentos de ruptura e renovação estética e artística
promovidos por «irmãos cinéfilos» em várias sociedades do mundo.
Paulo Rocha, um dos jovens aspirantes a realizador que, no final dos anos 50
rumou a Paris, não hesita em apontar a experiência europeia como estruturante da
cultura cinéfila da sua geração, sobretudo a influência das correntes de renovação das
principais cinematografias europeias, onde aprenderam a entender o cinema como
uma experiência artística e estética.5
Assim cheguei a Paris. E poucos dias depois estreia O Acossado, vejo a Helena e os Homens.
Foi extraordinário, um momento de juventude e vitalidade incrível. Em Paris descobri
os movimentos poéticos que estavam na moda, os surrealistas e mil e uma outras coisas,
mas também, por exemplo, a literatura chinesa e japonesa…6

O mesmo Rocha reiterou ainda recentemente:
Na altura, quem mandava no cinema era a Nouvelle Vague, no cinema novo, era Paris,
ou seja, era a França, que era muita famosa, os seus realizadores, os seus técnicos,
suas idéias. Havia o Cahiers Du Cinéma, e as pessoas estavam habituadas àquilo. (…)
Portanto, minha vida é muito internacional, passei muitos anos em França e estudei em
França, tirei curso de cinema em Paris. (…) Eu nasci no cruzamento da avenida Estados
Unidos com a avenida de Roma, que era nos anos 60 o símbolo do que era moderno,
da vida internacional. Portugal com portas abertas para o estrangeiro. Todo português
está fadado a pertencer a uma terrível minoria. É muito desequilibrado a maneira de
ser português. (…) A crise é sempre permanente e, periodicamente, há alguém que
surpreende e torna-se muito famoso. 7

O seu colega de geração Fernando Lopes partilha este sentimento:
Estávamos em 62. Havia lutas estudantis. Vontade de mudar de vida, de cinema e de
olhar. A Nouvelle Vague aparecera: os 400 Coups, o À Bout de Souffle, o Hiroshima
Mon Amour.8
5
Cf. MONTEIRO, Paulo Filipe – «Uma margem no centro: a arte e o poder do “novo cinema”». In
O Cinema sob o olhar de Salazar… Lisboa: Círculo de Leitores, p. 312.
6
Paulo Rocha cit. in MELO, Jorge Silva (org.) – Paulo Rocha. Rio do Ouro. Lisboa: Cinemateca
Portuguesa, 1996, p. 126.
7
Paulo Rocha cit. in SALES, Michelle – Entrevista a Paulo Rocha, 2008 [20 de Fevereiro de 2010].
Disponível em WWW: < URL: http://ncinport.wordpress.com/2010/01/15/entrevista-a-paulo-rocha-pormichelle-sales-2008/>.
8
Fernando Lopes cit. in MELO, Jorge Silva (org.) – Paulo Rocha. Rio do Ouro. Lisboa: Cinemateca
Portuguesa, 1996, p. 50.
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Este fascínio pelo cinema produzido no estrangeiro intensificou-se pela falta de
referências nacionais. O cinema português vivia mergulhado numa crise estrutural que
se evidenciou de forma mais visível desde 1949, ano em que António Ferro abandonou
o Secretariado Nacional de Informação e, consequentemente, a política cultural do
Estado Novo. O fim do projecto de cinema nacional, tal como foi concebido pela
Política do Espírito de Ferro nos anos 30, deu início a um período de desinteresse e
desinvestimento que se prolongou até finais dos anos 50. Tradicionalmente apresentados
pela prática historiográfica em torno do cinema como anos de decadência, os anos
50 ficariam marcados pelo abandono da geração de cineastas escolhidos por António
Ferro para levar a cabo o seu projecto de cinema nacional – Leitão de Barros, António
Lopes Ribeiro, Jorge Brum do Canto.
No início dos anos 60, como lembra António da Cunha Telles, «havia uma Lisboa
que estava muito podre, muito decadente, a decair por si própria»9, um pouco à imagem
do Portugal salazarista. A geração que afirmaria o novo cinema português explorou este
vazio deixado vago pela geração de 30 e um clima generalizado de decadência para impor
uma estratégia de mudança que passava pela internacionalização do cinema português.
Em rigor, esta geração que se pretendia afirmar como a «primeira geração de cineastas
cultos portugueses» deveria ter-se afirmado como «a primeira geração de cineastas
portugueses formados no estrangeiro». Apesar de alguns dos seus antecessores terem
feito visitas de estudo a vários estúdios e laboratórios europeus, casos de António Lopes
Ribeiro, Leitão de Barros ou Manoel de Oliveira, a geração do novo cinema foi a primeira
geração do cinema português a receber formação intensiva em centros de formação
especializados. Mas convém sublinhar que, para esta geração, o facto de terem tido
uma formação no estrangeiro, em cursos especializados, dotava-os, pela primeira vez na
história do cinema português, de uma «verdadeira» e «inédita» cultura cinematográfica.
A campanha publicitária que acompanhou a estreia do filme Os verdes anos (1963,
Paulo Rocha) contém alguns slogans que expressam de forma inequívoca as referências
estéticas e éticas que esta geração reivindicava:
Sonhava com um filme português que tivesse a qualidade e a “actualidade” de alguns
dos melhores filmes franceses ou italianos? Então não deixe de ver Os Verdes Anos.
Que se destina fundamentalmente ao público esclarecido que pede ao cinema nacional
alguma coisa mais, alguma coisa diferente que se aproxime das modernas correntes
estéticas do cinema internacional.
Porque está mais perto esteticamente dos modernos filmes italianos e franceses do que
do cinema português habitual.
Gente nova, sem passado e sem responsabilidades na produção nacional. E que tem do
cinema uma visão universal, que lhe advém do longo contacto com os estúdios parisienses.
9
António da Cunha Telles cit. in SALES, Michelle – Entrevista a António da Cunha Telles, 2008
[20 de Fevereiro de 2010]. Disponível em WWW: <URL: http://ncinport.wordpress.com/2010/01/16/
entrevista-a-antonio-da-cunha-telles-por-michelle-sales-2008/>.
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As leituras
As estatísticas oficiais das «comunicações pessoais à distância» destacadas por
Adérito Sedas Nunes são bastante elucidativas: a «correspondência postal trocada entre
a metrópole e o estrangeiro elevou-se, só no decénio de 1953-62, de 59,2 milhões de
cartas para 143,9 milhões, registando, assim, um incremento de 143%. As encomendas
postais subiram de 142,5 milhares em 1948 para 375 milhares em 1962 (163% de
aumento). E as chamadas telefónicas entradas e saídas, de 179,9 milhares naquele ano,
passaram para 309,6 milhares neste último (72% de acréscimo).» 10
No «domínio da informação colectiva gráfica», também se observou um aumento
significativo da circulação de vários meios: «os jornais portugueses, principais veículos
de imagens e mensagens do exterior, acusam, entre a média do período de 1950-54
e o ano de 1962, um acréscimo de 88% no consumo de papel por habitante (…).
Depois há os livros que se traduzem: de 1955 a 1961 foram, por exemplo, traduzidas
e editadas na metrópole 866 obras de língua francesa e 1066 obras de língua inglesa.
E há também os livros, revistas e jornais que se importam. Sem contar os muitos que
entram à margem de qualquer controlo, e sem se poder ir a anos mais recuados, por
terem variado as classificações alfandegárias, o peso dos livros importados subiu, só entre
1960-63, de 25 para 41,3 toneladas (mais 65%) e o dos jornais e outras publicações
periódicas e 129 para 207 toneladas (mais 60%).»11
Finalmente, nos designados «meios de informação colectiva audiovisual», também
houve um crescimento na emissão de licenças e emissores de rádio («1938, 81 milhares;
1948, 179 milhares; 1958, 689 milhares; 1962, 10006 milhares. Assim, entre 1948 e
1962 subiu 462%») e de televisão («era de mil em 1956 e atingiu 119 mil em 1963»). No
caso do cinema mostrado comercialmente em Portugal, apesar de o mercado português
apresentar «uma capitulação de espectadores particularmente baixa» e a «frequência de
espectadores de cinema, provavelmente sob impacto da televisão, tem descido», não se
pode menosprezar «a influência do espectáculo fílmico como transmissor de imagens
e mensagens significativas do mundo externo à sociedade portuguesa» e o facto de «a
quase totalidade de produção exibida ser de origem estrangeira».12
Transpondo estes indicadores para o caso do novo cinema português, são conhecidos
vários testemunhos da importância do contacto dos jovens cinéfilos com os principais
textos cinematográficos produzidos em toda a Europa, particularmente através da
leitura de revistas de referência, como as francesas Cahiers du Cinéma e Positif ou as
italianas Bianco & Nero e Cinema Nuovo.
Na transição para a década de 60, este novo tipo de literatura vinda do estrangeiro
veio quebrar uma relativa uniformidade crítica no panorama português, originando
algumas querelas estéticas que iriam dominar as décadas seguintes. A leitura das
revistas de cinema estrangeiras e de diversas obras importadas passou a ser o principal
foco de dinamização das principais tertúlias cinéfilas lisboetas. Mais do que um mero
exercício individual de leitura, estas publicações europeias fomentaram a formação de
NUNES, Adérito Sedas – «Portugal, sociedade dualista em evolução», p. 48-49.
Ibidem, p. 49
12
Ibidem, p. 49-50.
10
11
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grupos constituídos por cinéfilos com maiores ou menores afinidades e cumplicidades
estéticas e éticas.
As tertúlias lisboetas mais célebres desses anos 60 eram conhecidas pelos nomes dos
estabelecimentos onde tinham lugar – Martinho da Arcada, Brasileira do Chiado, Nicola,
Café Gelo, Monte Carlo – e eram frequentadas por intelectuais, escritores, pintores,
actores e encenadores de diversas afinidades ideológicas. Entre as tertúlias cinéfilas mais
reconhecidas, destacavam-se sobretudo duas: a tertúlia do «Vá-Vá», um café da Avenida
dos Estados Unidos da América que reunia sobretudo cinéfilos e universitários, e a
tertúlia do «Ribadouro», um café da Avenida da Liberdade, frequentado por pessoas da
televisão e do Parque Mayer. A estas tertúlias ficariam ligados dois filmes fundamentais
do início da década de 60: «Belarmino, escrito e dirigido por dois homens do “Riba
Douro”, Baptista-Bastos e Fernando Lopes, e Os verdes anos, de Paulo Rocha, cuja
derradeira e dramática cena se desenrola precisamente no “Vá-Vá”.»13
Ao longo dos tempos, diversos partidários destas tendências alimentaram acesas
polémicas estéticas e éticas. No fundo, estes cinéfilos reproduziam em Portugal os
mais intensos debates sobre cinema que se desenrolavam em diversas cinematografias
europeias. Do lado dos «formalistas», o autor de referência era Andre Bazin (1918-58)
e os seus jovens discípulos que escreviam na Cahiers du Cinéma, enquanto do lado dos
«realistas», os autores de referência eram Guido Aristarco (1918-96), Giorgi Lukács
(1885-1971) ou Antonio Gramsci (1891-1937).

O «turismo cinéfilo»
Para além desta circulação de bens e mercadorias, que não são apenas comerciais,
mas «também contactos humanos e sociais», há ainda a registar a efectiva movimentação
de pessoas pelas fronteiras da metrópole: «Ora, os passageiros entrados, que foram,
em 1947, cerca de 131 mil, atingiram, em 1962, 970 mil (acréscimo de 639%); e os
passageiros saídos, que não excederam 149 mil naquele ano, subiram a mais de um
milhão (1014,4 milhares) em 1962 (acréscimo de 581%). Digamos que, em 15 anos,
o movimento sextuplicou, grosso modo.»14
A par destas passagens de indivíduos pela fronteira que são contabilizáveis,
Adérito Sedas Nunes chama a atenção para «outros fenómenos relevantes» de que
não existe informação estatística utilizável: «Assim é com a difusão do conhecimento
de idiomas estrangeiros, mormente sensível em camadas jovens da classe média (…);
assim é também com a multiplicação e o provável alongamento das permanências de
portugueses noutros países na qualidade de estudantes, bolseiros, técnicos, homens
e negócios, participantes em organismos e reuniões internacionais ou até simples
turistas;»15 Entre estes últimos encontravam-se diversos praticantes do turismo cultural
e artístico ou, mais concretamente, do «turismo cinéfilo». Desde meados dos anos 50,
diversos jovens cinéfilos portugueses rumavam a Londres e Paris para se documentarem
ou recrearem. Devido ao apertado clima de censura prévia vivido no Portugal de
PINA, Luís de – «Quando o cinema era novo». In Cinema Novo Português 1960/74, p. 10.
NUNES, Adérito Sedas – «Portugal, sociedade dualista em evolução», p. 48.
15
Ibidem, p. 50.
13
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então, muitos dos filmes referenciais da história do cinema mundial estreavam no
nosso país com alguns cortes dos censores ou nem sequer tinham autorização para
estrear em território português, como no caso dos cineastas soviéticos. Por outro lado,
os interesses económicos dos distribuidores e exibidores portugueses eram também
pouco sensíveis aos apelos dos espectadores com hábitos de consumo minoritários,
não tentando sequer importar para Portugal filmes que não dessem garantias mínimas
de retorno financeiro, o que deixava de parte diversos filmes que não circulavam nos
circuitos comerciais internacionais.
Ainda recentemente, o realizador António-Pedro Vasconcelos relembrou a importância
desse tipo de incursões pelo estrangeiro na sua formação cinéfila:
(...) quando comecei a perceber que o cinema ia ser a minha vida, a primeira coisa que
quis foi ver os filmes do passado que haviam inspirado os cineastas que eu admirava. Não
havia vídeo, em Portugal a televisão estava a começar, havia a censura, e a Cinemateca
raramente fazia retrospectivas. Restava ir para Paris, onde, graças ao génio visionário de
Henri Langlois, que tinha “inventado” a Cinemateca, era possível ver todos os filmes
do mundo.16

Fernando Lopes lembra que, durante a sua estada em Londres, para além das aulas
de cinema, era frequentador assíduo do «National Film Theatre onde, finalmente,
pude ver todos os clássicos que sonhava.»17 Noutra passagem, o mesmo Lopes confessa
que «estando em Londres tinha a possibilidade de dar uns saltos a Paris, porque eu
apesar de tudo não resistia àquela tentação de Paris, e num deles aconteceu algo de
extremamente importante para mim: apanhei o Moi, un Noir do Jean Rouch, Os 400
Golpes de Truffaut e os filmes de Franju.»18
Paulo Rocha também recorda, num depoimento de 1995, que no seu tempo
de aluno da Faculdade de Direito de Lisboa (1953-58) havia um ambiente social e
cultural muito singular: «Tudo universitários progressistas muito abertos às correntes
mais variadas. (…) Um grupo que, inscrevendo-se no ambiente da época, era também
furiosamente cinéfilo. Tão cinéfilo que, às segundas-feiras de manhã era frequente
encontrar na Faculdade de Direito quem, no fim-de-semana, tivesse ido de auto-stop
a Paris ver três ou quatro filmes de enfiada.» 19
Os destinos mais frequentes desses jovens cinéfilos eram Londres e Paris, as duas
maiores metrópoles europeias da época, com uma enorme oferta cultural e artística.
Entre as paragens obrigatórias dessas cidades encontravam-se as principais Cinematecas,
as salas de cinema mais emblemáticas (National Film Theatre em Londres ou Cinema
Gaio em Paris) e os mais prestigiados espaços culturais e artísticos.

16
VASCONCELOS, António-Pedro – «Das duas uma – 30 de Agosto» [20 de Fevereiro de 2010].
Disponível em WWW: <URL: http://sol.sapo.pt/blogs/apedrovasconcelos/archive/2008/08/30/Dasduas_2C00_-uma-_2D00_-30-de-Agosto.aspx>.
17
Fernando Lopes cit. in Cinema Novo Português 1960/74, p. 73.
18
Idem cit. in ANDRADE, José Navarro de – Fernando Lopes por cá. Lisboa: Cinemateca Nacional,
1996, p. 66.
19
Paulo Rocha cit. in MELO, Jorge Silva – Paulo Rocha. Rio do Ouro, p. 16.
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As bolsas
Se as estadas turísticas anteriores em várias cidades europeias eram de curta duração,
alguns jovens puderam, a partir de finais dos anos 50, permanecer por períodos mais
longos em várias cidades europeias. Os cursos de formação ou de estágio que alguns
aspirantes a técnicos cinematográficos ou recém-profissionais puderam beneficiar
em diversas cidades europeias permitiu-lhes permanecer durante meses ou anos em
sociedades estrangeiras.
A partir de 1958, contam-se mais de meia centena de jovens cinéfilos que frequentaram
cursos e estágios no estrangeiro, cerca de metade dos quais com bolsas de estudo do
Estado português. Reconhecendo a inviabilidade da designada «geração dos assistentes» 20
em garantir a renovação do cinema português, o Estado – através do recém-criado
Fundo Nacional do Cinema – começou por promover medidas que visavam fomentar
a renovação na indústria cinematográfica portuguesa. Entre as medidas, destacaram-se
a abertura de concursos públicos para a concessão de bolsas de estudo destinadas
à investigação, que visassem o aperfeiçoamento técnico e artístico e a formação de
jovens portugueses em reputados estabelecimentos de ensino estrangeiros (realização,
montagem, operador de imagem, caracterização, técnico de laboratório, decoração).
Procedeu-se ainda à atribuição de subsídios para iniciativas de fomento à formação de
quadros técnicos (Curso de Cinema do Estúdio Universitário da Mocidade Portuguesa)
e a produções independentes (Cineclube do Porto ou Cineclube de Rio Maior).
Entre 1958-68, o Fundo Nacional de Cinema atribuiu um total de 17 bolsas, assim
distribuídas geograficamente:
a) Paris (8 bolsas): João Moreira de Carvalho (1958, Imagem); José Henrique da
Conceição (1958, Laboratório); Maria da Glória Murteira Peres (1958, Laboratório);
Manuel Costa e Silva (1959, Institute Des Hautes Études Cinematographiques);
António da Cunha Telles (1959, IDHEC); Alfredo Tropa (1961, IDHEC); Teresa
Olga Monteiro Lopes (1963, IDHEC); Lídia Ferreira de Sá Gouveia (1964, IDHEC,
Decoração);
b) Londres (4 bolsas): Fernando Lopes (1959, London School of Film Technique); Faria
de Almeida (1961, LSFT); Eduardo Ferros (1961, LSFT); Fernando Matos Silva
(1964, LSFT);
c) Madrid (5 bolsas): José Joaquim Pereira (1958, Imagem); Manuel António Fernandes
(1958, Caracterização); Luís Martins dos Santos (1959, Realização e Produção);
Adriano Cardoso Nazareth (1963, Imagem); Fernanda Pires dos Santos (1963,
Montagem);

20
A «geração dos assistentes» é uma designação pejorativa para a geração de realizadores que dominaram
a produção cinematográfica nos anos 50. Esta designação justifica-se porque a maioria desses realizadores
começaram a sua carreira como assistentes dos realizadores das duas décadas anteriores (Leitão de Barros,
António Lopes Ribeiro, Jorge Brum do Canto, Chianca de Garcia, Arthur Duarte) e a sua formação foi
feita exclusivamente à base da experiência adquirida na produção.
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A parir de 1961, respondendo a diversos apelos de vozes críticas em favor de
uma intervenção da instituição no cinema, a Fundação Calouste Gulbenkian seguiu
a mesma estratégia que tinha aplicado a outras áreas culturais e artísticas. Para além
de financiar iniciativas pontuais (festivais de cinema, cineclubes, cinema amador),
a instituição apostou essencialmente na concessão de bolsas de formação a diversos
jovens aspirantes a realizadores.
Entre 1961 e 1974, a Fundação Calouste Gulbenkian atribuiu um total de 19
bolsas, assim distribuídas geograficamente:
a) Londres (10 bolsas): Eduardo Guedes (1961-63, LSFT); António Campos (1961,
LSFT); Abel Santos (1961, LSFT); António Escudeiro (1962-63, LSFT); Alberto
Seixas Santos (1963, LSFT); João César Monteiro (1963, LSFT); José de Sá Caetano
(1963, LSFT); João Matos Silva (1968, LSFT); Jorge Silva Melo (1969-70, LSFT);
António Jorge Marques (19??, SFS);
b) Paris (4 bolsas): António-Pedro Vasconcelos (1961-63, Filmologia na Sorbonne);
António da Cunha Telles (1970); Noémia Delgado (197?, IDHEC); Solveig Nordlund
(1973-74, IDHEC);
c) Outros (5 bolsas): Manuel Guimarães (1963); Teixeira da Fonseca (1964, RAI, Itália);
Manuel Costa e Silva (1966, EUA); Elso Roque (1967); António da Cunha Telles
(1969, EUA);

Para além destas bolsas atribuídas pelo Estado e pela Fundação Calouste Gulbenkian,
contam-se ainda 8 casos de jovens portugueses que frequentaram cursos ou estágios de
formação com outras formas de financiamento: Artur Ramos (1951, IDHEC, Paris,
bolsa paga pelo governo francês); Paulo Rocha (1959-61, IDHEC, Paris, expensas
próprias); José Fonseca e Costa (1961, Itália, estágio com Antonioni, expensas próprias);
Luís Couto (1960?, Madrid); Luís Galvão Teles (1968-70, Paris); Eduardo Elyseu
(19??, LSFT, Londres); Frederico Ferrão Katzeinstein (19??, LSFT, Londres) e Manuel
Orvalho Teixeira (19??, LSFT).
Os resultados destas formações, estágios e experiências no estrangeiro foram por
demais evidentes. A maioria destes nomes participou de forma activa no processo de
renovação do cinema português que caracterizou as décadas de 60-70.

Os filmes
Finalmente, para completar a análise, proponho sinalizar vestígios ou testemunhos
em alguns filmes realizados e escritos por estes jovens cineastas. A análise dos filmes
aqui propostos é fundamental porque, nas palavras de Sedas Nunes, o cinema exerce
uma enorme influência sobre o espectador «no aspecto de abertura e acesso à visão, e
mesmo à vivência imaginária, de outras sociedades, outras condições de vida, outras
formas de pensar e de agir».21 Na prática, o que se pretende agora observar é de que
forma estes jovens cineastas, que foram postos em contacto com outras sociedades,
representaram em filme as suas experiencias na «sociedade moderna» e, simultaneamente,
21

NUNES, Adérito Sedas – «Portugal, sociedade dualista em evolução», p. 50.
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as suas visões da «sociedade tradicional» portuguesa ou, voltando mais uma vez às
palavras de Sedas Nunes, tentar avaliar «o impacto da “sociedade moderna” sobre a
“sociedade tradicional”».22
Num inquérito promovido pela Cinemateca Portuguesa em 1985, a propósito da
primeira retrospectiva do novo cinema português, uma das principais questões dizia
respeito às influências de cinematografias estrangeiras: Considera que os seus filmes
(tanto ao nível da produção, como ao nível estético) se filiam, ou foram influenciados, em
movimentos internacionais? Dos dez inquiridos, a resposta foi unânime: todos sentem
que a sua produção cinematográfica da época sofreu influências do que leram ou
viram. Entre as principais referências citadas não constavam apenas os grandes autores
consagrados das principais cinematografias – como Rosselini, Renoir, Dreyer, Misoguchi,
Welles, Fellini ou Antonioni –, mas também diversos autores contemporâneos aos
jovens realizadores portugueses, como Godard, Truffaut, Chabrol ou Cassavetes.23
Mas, de todas, a resposta de Alberto Seixas Santos foi a mais directa e esclarecedora:
Todos os filmes portugueses do período mantêm, de forma indirecta ou explícita, relações
com métodos de produção ou opções estéticas que se iam afirmando com a obra de
alguns cineastas estrangeiros. 24

Pondo de parte uma análise aos aspectos estético e artístico, proponho centrar
a atenção em alguns filmes seleccionados e analisar a narrativa a partir de algumas
cenas onde sejam evidentes dois sentimentos: por um lado, um diagnóstico negativo
do país; por outro, um prognóstico de esperança no estrangeiro, em particular na nos
restantes países europeus.
Para análise, seleccionei quatro longas-metragens produzidas entre 1962 e 1973
por três das figuras centrais do novo cinema português: Os verdes anos (1963) e Mudar
de vida (1966) de Paulo Rocha, Belarmino (1964) de Fernando Lopes e Perdido por
cem… (1973) de António-Pedro Vasconcelos. Para além destes filmes, incluí ainda
nesta análise um outro projecto de filme de Paulo Rocha, intitulado Rio do Ouro, que
foi escrito em 1964 embora tenha acabado por não ser produzido na época. A análise
a este filme parte da planificação e apresentação do projecto que estão disponíveis
para consulta no Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
Cronologicamente, Os verdes anos (estreia em Lisboa em Novembro de 1963) é o
primeiro exemplo que trago para análise. Paulo Rocha foi quem assinou o argumento
deste filme mas, segundo o próprio realizador, foram os diálogos de Nuno Bragança
que imprimiram uma certa «acidez» e realismo ao filme: «ele tinha uma coisa que me
faltava a mim: conhecia o bas-fond lisboeta. Como aristocrata sentia-se em casa a falar
com prostitutas, tipos do Cais do Sodré e com todo o género de gente popular. (…)
O Nuno era bem menos lírico que eu, daí que crie o personagem do tio do rapaz (o
tio Afonso). A visita ao Texas Bar é também uma ideia do Nuno, tal como foi ideia
dele o encontro com as prostitutas que a Censura acabaria por cortar.»25
Ibidem, p. 63.
Cinema Novo Português 1969/74, p. 71-81.
24
Ibidem, p. 77.
25
Paulo Rocha cit. in MELO, Jorge Silva – Paulo Rocha. Rio do Ouro, p. 17.
22
23
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O protagonista do filme é Júlio, um jovem tímido e inseguro que chega a Lisboa
e logo se apaixona por Ilda, uma empregada doméstica ambiciosa e desinibida.
O relacionamento de Júlio com o seu tio e com os colegas de trabalho fazem crescer
o seu sentimento de hostilidade e inadaptação ao ambiente urbano. Júlio só vê uma
solução para os seus problemas: casar com Ilda e fugir de Lisboa para o meio rural
ou para o estrangeiro. Uma tarde, Júlio propõe a Ilda que casem e que partam para
longe. Nessa noite, Júlio mata Ilda.
Durante o filme, são várias as situações que sugerem ou denunciam a vontade
destes jovens em sair de Portugal e procurar no estrangeiro melhores condições de
vida. A primeira cena, que não envolve directamente nenhum dos protagonistas,
é um diálogo fortuito entre Afonso e um amigo seu com quem se encontra
ocasionalmente:
Amigo: Tenho estado em mais partes que eu sei lá! Espanha, França, Alemanha…
Tio Afonso: Eu conheço um tipo aqui de Almada que esteve na Alemanha, a lavar
carros. Ganhava mais que um engenheiro!
Amigo: Ah pois! É assim mesmo! Você nunca esteve no estrangeiro?
Tio Afonso: Mas arranjas assim trabalho com facilidade?
Amigo: Bem, não é bem assim… depende das pessoas… É para você?
Tio Afonso: Não! Eu já tenho a minha vida arrumada. Aquele meu sobrinho é que
está na idade para pensar nessas coisas.
Amigo: Naquela idade, sim! Mas na nossa… Olhe, em a gente se habituando ao
bacalhau cozido, não há nada que tome o seu lugar…

Com os protagonistas, contam-se no filme duas cenas onde é inequivocamente
expresso um enorme desejo de partir para o estrangeiro. Na primeira cena, o sentimento
é manifestado no diálogo com o estrangeiro Bob que o havia ajudado no episódio da
luta no bar Texas:
Júlio: Olhe, sabe o que eu queria? Era ir-me embora… (…) Eu gostava era de me ir
embora, mas lá na minha terra dizia o mesmo. Vim para Lisboa, não melhorei. Como
é o nome da sua terra? (…) Qualquer dia meto-me num barco e vou por aí fora…
Gostava era de levar a Ilda.

A segunda manifestação de Júlio decorre no último diálogo com Ilda numa longa
sequência de passeio enquanto namorados:
Ilda: Tens de te fazer valer, ou queres ficar toda a vida metido a um canto a trabalhar
para os outros?
Júlio: Olha, sabes o que me apetecia? Ir-me embora para o estrangeiro!
Ilda: Ahh, isso também eu… Mas a gente não pode ir sem ter nada a que se agarre.
Lembras-te do que costuma dizer o teu tio? A gente não deve sair de onde está sem saber
para onde vai nem o que vai fazer. Lá como ele na cidade: esperou quanto foi preciso
e encaixou-se.
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O tom «negro» com que a emigração é comentada no filme não é certamente
indiferente à pressão da censura do regime. O crescente número de emigrantes, legais
e ilegais, que saíam de Portugal desde meados dos anos 50 desagradavam ao regime
vigente porque passavam para o exterior uma imagem de precariedade social e fragilidade
laboral, pouco condizentes com a imagem de um império colonial.
O Estado Novo, ao subordinar o direito individual de mobilidade externa aos
interesses económicos e à valorização do Ultramar pela introdução de população
branca, procurou regular os ímpetos emigratórios da população portuguesa. Com
a criação da Junta de Emigração (1947), o regime procurou controlar a emigração
legal de portugueses em idade activa para o estrangeiro e canalizar a mão-de-obra
excedentária para os territórios ultramarinos de administração portuguesa. Nos anos
60, vários sectores da população portuguesa protestam contra as saídas maciças de
mão-de-obra necessária. A partir de 1965, o Estado Novo despenaliza a saída ilegal
de emigrantes desde que não constitua «fuga aos deveres militares» e passa a encarar
a emigração para o estrangeiro como «contribuição inestimável para o progresso e
desenvolvimento do País».26
Como sugere Paulo Filipe Monteiro, Os verdes anos é mais um testemunho do
clima de decadência e derrota que afligia a juventude portuguesa da sua época,
que se desenvolveu devido à «sensação de devastação posterior à segunda guerra»,
à claustrofobia e à imobilidade social ditada pelo salazarismo: «a continuar no
poema de Pedro Tamen para a muito melancólica música de Os verdes anos sobre
“um tempo que secou”: “Era um calor que arrefecia. / Nem antes nem depois. /
Era um segredo / sem ninguém para o ver. / Era um engano / e era um medo. (…)
/ Foi um tempo que secou / flor que ainda não era. / Só o Outono chegou / no
lugar da primavera.”» 27
O segundo projecto de Paulo Rocha, intitulado Rio do Ouro, e que nunca concretizaria, centrava a sua narrativa precisamente no fenómeno da emigração portuguesa:
«Venho de uma família de emigrantes. Nessa época vivia-se a primeira onda de emigração
para a Europa. Ouviam-se todos os dias histórias de acidentes a jovens que tentavam
atravessar a Espanha a pé e morriam de frio nas grutas dos Pirenéus ou dos enormes
problemas que tinham em França, aqueles que conseguiam lá chegar.» 28
Na sinopse que consta no processo apresentado ao Fundo Nacional de Cinema em
1964, com vista à obtenção de um subsídio público à produção, Rocha apresentava
assim o seu projecto: «O drama movimentado de um grupo de amigos que atraiçoam
uma amizade que parecia indestrutível. As dificuldades da vida levam-nos à emigração
e a tragédia avoluma-se pela miséria e pelos instintos revelados, até à morte de quase
todos.»29
26
BAGANHA, Maria Ioannis – «Emigração». In BARRETO, António e MÓNICA, Maria Filomena
(org.) – Dicionário de História de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas, 1999. Vol. 7, p. 615-618.
27
MONTEIRO, Paulo Filipe – «O Fardo de uma Nação». In FIGUEIREDO, Nuno e GUARDA, Dinis
(org.) – Portugal: um Retrato Cinematográfico. Lisboa: Número Magazine, 2004, p. 44-45.
28
Paulo Rocha cit. in MELO, Jorge Silva – Paulo Rocha. Rio do Ouro, p. 130.
29
Arquivo Nacional Torre do Tombo – Fundo Secretariado Nacional de Informação – Subfundo
Inspecção Geral de Actividades Culturais, 1.ª Incorporação, Caixa 681, Processo 9, p. 7.
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No desenvolvimento do argumento, conforme consta no mesmo processo entregue
ao Fundo (p. 9-11), são muitas as referências à emigração e ao desejo de evasão de
várias personagens:
3 – (…) Compara-se em conversa a emigração para a França e o Brasil.
5 – (…) Conversa sobre emigração para França.
(…)
7 – Para pagar aos passadores a viagem de João e José até a França, todos põem em
comum as suas magras economias.
8 – Entrega do dinheiro ao passador.
9 – Despedida penosa.
10 – Fronteira. Mais dois outros emigrantes. O passador português abandona-os
explicando o que devem fazer para irem ter com o passador espanhol do outro lado.
11 – Passagem do rio.
12 – Encontro com o passador espanhol. Sinais combinados. Viagem em automóvel
por Espanha.
13 – Comidas e dormidas em casa de lavradores que têm parentes trabalhando na
Alemanha.
14 – Os 4 emigrantes ladeiam a estrada para evitarem dois guardas civis. Encontram
dois portugueses, abandonados por passadores desonestos, que vão indo a pé. O passador
recusa-se a levar estes dois tipos.
15 – Pirenéus. Código de faróis entre as fronteiras. Madrugada. Descoberta macabra.
Dois portugueses mortos pelo frio.
16 – Lado de França. Incidente com o passador francês. José é ferido e morre. João
fica abandonado.
17 – João pede auxílio a lenhadores portugueses. A chegada da polícia põe-no em fuga.
18 – João procura num complexo industrial ultramoderno. Há ali emigrantes de
todos os países da bacia do Mediterrâneo.
19 – Arredores de Paris. João integra-se aos poucos num grupo de portugueses.
Passeando com uma empregada portuguesa, perguntam-lhe pelos documentos julgando
ser argelino. Foge mas é preso.
(…)
21 – Chegam notícias de São Paulo. O tio teve um ataque e precisa de alguém para
tomar conta na loja. Ana e António partirão.
(…)
23 – João é camionista na Venezuela.

Numa entrevista dada à época, o jovem cineasta afirmava que o filme seria uma
história de jovens portugueses que, sem perspectivas de vida em Portugal, procuram
melhores condições de existência no estrangeiro: «Imagine-se que os miúdos de
Aniki-Bobó cresciam e chegavam aos 25 anos sempre amigos. Trabalhavam e tinham
uma vida difícil. Daí uma grande atracção pela emigração. Será um filme violento,
duro, que, aparentemente, acabará mal.»30
30

Paulo Rocha cit. in MELO, Jorge Silva – Paulo Rocha. Rio do Ouro, p. 60.

197

O segundo filme de Paulo Rocha acabaria por ser Mudar de vida, um drama
ambientado numa comunidade piscatória do Furadouro, marcada por enormes problemas
de sobrevivência. Adelino é um pescador que regressa à sua comunidade depois de passar
quatro anos em África, primeiro no serviço militar e depois em exílio sentimental, e
encontra a sua nova Júlia casada com o seu irmão Raimundo. A família sobrevive em
condições precárias do trabalho no mar, cujo avanço constante ameaça destruir o próprio
lar. Um dia, surpreende Albertina a roubar as esmolas da capela. Em pouco tempo,
Albertina torna-se confidente e envolve-se com Adelino. Entretanto, Júlia sofre um
ataque cardíaco. Disposta a começar uma vida nova, Albertina rouba o próprio irmão
para fugir para França. Adelino convence Albertina a desistir da fuga e a ficar com ele.
Todos os diálogos onde se aborda o tema de emigração tem como um dos interlocutores
o protagonista da narrativa Adelino. São cinco cenas – uma em diálogo com Júlia e os
restantes quatro em diálogos com Albertina – onde se fala directamente da emigração
como um desejo ou uma alternativa viável para solucionar os problemas que se levantam.
Na primeira cena, Adelino, que acabara de sofrer um acidente de trabalho, traça
um diagnóstico bastante negativo das condições de vida em Portugal:
Adelino – Mal possa, sumo daqui! E nunca tivesse voltado…
(…)
Adelino – Vou e vou! Nada me prende aqui. O que todos fazem é comer-se uns aos
outros… vivos!
Júlia – … e mortos!
Adelino – Sim… e mortos!

Na cena seguinte, Adelino, depois de ver frustradas as suas aspirações a um futuro
conjunto com a sua amada Júlia, confidencia a Albertina alguns indícios de um desejo
ainda invisível de recomeçar a sua vida longe daquela comunidade, mas revela ainda
muitas incertezas:
Adelino – Tenho pensado muito em sair do Furadouro.
(…)
Albertina – E ias daqui para algum lado?
Adelino – Talvez… Mas sinto-me cansado, não vale a pena fingir.
(…)
Albertina – E ias daqui para algum lado? Daqui para fora?
[Adelino não responde.]

Na cena seguinte, Adelino mostra ainda várias reticências e, pela primeira vez,
Albertina revela que já tentou emigrar clandestinamente mas não teve sucesso e que
espera uma nova oportunidade para tentar de novo:
Adelino – Nem tudo lá fora é um mar de rosas…
(…)
Albertina – Não julgues que foi por causa do engenheiro que me quis matar. Foi
por não ter arranjado os documentos. Mas hei-de ir de qualquer maneira. E desta vez
não me encontram o rasto.
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Adelino – Tira essa ideia da cabeça! (…) Pões-me maluco e deixas-me pior do que
eu já ando.

Noutra cena, apesar das hesitações e dúvidas de Adelino, Albertina mostra-se
decidida a partir, com ou sem ele:
Albertina – Vou-me embora para a semana!
Aldino – O quê?
Albertina – Vou ter com a minha tia que é costureira. Está em França. Eu disse-te
que havia de ir de qualquer maneira.
Adelino – Percebo. Tinhas a fama e tiraste o proveito. E dinheiro? Também arranjaste
o dinheiro?
Albertina – Ele aparece!
(…) Tu ainda tens a perder, eu não. É por isso que vou por aí fora… quase às cegas.

Finalmente, na cena final do filme, Adelino decide «mudar de vida» e de amores e
convence Albertina a desistir da ideia de fugir para o estrangeiro e a ficar e lutar com ele:
Albertina – Vim só para me despedir de ti… Senão já ia longe!
Adelino – Tu não vais embora, ouviste? Olha que eu perco a paciência! Espera aqui!
Vou falar com o teu irmão…
Albertina – Agora já não há remédio…
Adelino – Dá cá o dinheiro…
[Ouvem-se disparos e eles abrigam-se. Levantam-se, vêem que são caçadores e riem
do susto.]
Adelino – Dá-me esse dinheiro, não precisamos dele! Ainda temos braços!

Mais uma vez, a atracção pelo estrangeiro é combatida com um discurso que fala
da emigração como algo incerto, imprevisível ou potencialmente negativo. Simultaneamente, o filme traça um cenário optimista da África portuguesa: «Aprendi muito
em África…»; «Lá até dava para vícios»; o irmão de Adelino, Raimundo só quer um
cigarro se for «dos de lá». No entanto, na narrativa, os jovens protagonistas acabam
por desistir da ideia de partir e optam por «mudar de vida» ali mesmo, no seio da
comunidade onde nasceram. Apesar de traçar um retrato negro do país, o filme
encerra com uma mensagem de esperança e rejeita a emigração como uma solução
para os portugueses com problemas sociais.
Fernando Lopes foi o segundo dos jovens cineastas do novo cinema a estrear-se
nas longas-metragens. Belarmino (1964) é um documentário híbrido que pretende
retratar a cidade de Lisboa e o próprio Portugal a partir do drama pessoal de
Belarmino Fragoso, «engraxador, colorista de fotografias – antigo campeão de boxe».
Recorrendo a um «inquérito psicológico», conduzido pelo jornalista Baptista Bastos,
o filme procura desvendar a personalidade desta curiosa personagem que, segundo o
próprio realizador, podia ser uma metáfora «do que era o país naquele momento». 31

31

Fernando Lopes cit. in ANDRADE, José Navarro de – Fernando Lopes por cá, p. 74.
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Mais recentemente, o mesmo Lopes prestou outro testemunho significativo sobre
o contexto de produção desta primeira longa-metragem:
E eu tive a possibilidade de ter ficado em Londres, porque eu tive convites para ficar
quer na BBC, quer na Shell Film Unit e decidi que tinha que vir para Portugal, com
tudo que isso significava em 61, 62… Que era vir para um país cinzento, com uma
ditadura, mas que era possível com outros amigos meus que eu sabia que estavam
em Paris, por exemplo: Paulo Rocha estava em Paris, eu estava em Londres… Fazer
qualquer coisa juntos, dar uma outra imagem, outros sons sobre este país, e foi um
bocado assim que começou o cinema novo. Eu conhecia o Belarmino da noite, de
uma vida. Ele era um boxer, um boxer falhado e parecia que era uma bela metáfora
de Portugal. 32

A certa altura do filme, o narrador afirma: «Se Belarmino tivesse vivido noutro
país, talvez fosse um grande campeão.» Esta parece-me ser uma das ideias mais
fortes do filme: a ideia de que Portugal é um país sem oportunidades, uma espécie
de maldição que condena os portugueses ao sofrimento e ao fracasso. No fundo,
Belarmino personifica os desejos, as aspirações e as limitações do cidadão português
nos anos 60.
O crítico Jorge Leitão Ramos sublinha precisamente esta analogia entre o retrato
de Belarmino e o retrato de Lisboa e, por extensão, do próprio Portugal:
Traçando (via entrevista conduzida pelo jornalista Baptista-Bastos) o perfil do pugilista
Belarmino Fragoso, é de Lisboa-cidade e da respiração acossada do País que este filme
fala. Imagens secas, palavras rudes, ao diabo a verdade-mentira desse homem sozinho.
A ambiência empapada e cinzenta dos lisboetas dos anos 60 está lá, engravatada e
dispersa, anónima num destino emigrante para levar porrada. Grades e música de
jazz, em estilhaços gritados. Nem sonhos, nem ilusões, cansaço. E uma montagem que
quer levantar voo e a realidade não deixa. Nem condoído nem exaltante: Belarmino
é apenas um murro no estômago. 33

Mais uma vez, à semelhança do filme Mudar de vida, o filme encerra com uma
mensagem de esperança no futuro. Questionado sobre o seu futuro próximo, Belarmino
revela querer ser treinador de boxe e garante que quer e vai «fazer campeões», se
Deus lhe «der saúde e a vida o permita». O percurso de Belarmino reproduz o que
Ernesto de Sousa designou de «a triste alegria de ser português» 34, mensagem final
idêntica, na essência, à das comédias lisboetas politicamente conformistas e socialmente
moralizadoras dos anos 30-40.
Em suma, e na generalidade, todos os protagonistas destes filmes de Paulo Rocha
e Fernando Lopes são originários do que Adérito Sedas Nunes classifica como «classes
Fernando Lopes cit. in SALES, Michelle – Entrevista a Fernando Lopes, 2008.
RAMOS, Jorge Leitão – Dicionário do Cinema Português 1960-88. Lisboa: Editorial Caminho, p. 50.
34
SOUSA, José Ernesto de – «Belarmino e a triste alegria de ser português». Plano. Porto. N.os 2-3.
(Dezembro de 1965).
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camponesas ou assalariadas», que o sociólogo caracterizada pelo «desapego maior
(ou maior facilidade de desprendimento) do meio tradicional» que se «traduz não só
num êxodo muito mais amplo, mas também, e eis o mais significativo, num desprezo
de oportunidades locais de emprego e num abandono de ocupações já exercidas e
outrora procuradas». Este constante sentimento de insatisfação, que é essencialmente
«encoberta» ou «passiva», manifesta-se na «resignação» e no «fatalismo» 35
No início da década de 70 foi a vez de António-Pedro Vasconcelos se estrear nas
longas-metragens, com um filme intitulado Perdido por cem… O protagonista da
história é Artur, um jovem com uma vida profissional e sentimental instável que
vive na Lisboa boémia e marginal e que se apaixona por Joana. Sem casa, família ou
emprego, Artur arrisca tudo no seu amor, procurando com pequenos golpes angariar
dinheiro suficiente para começar uma nova vida com Joana fora de Portugal. No
entanto, o passado persegue-a e ela acaba assassinada no aeroporto antes de embarcar
com Artur para Milão.
Tal como os autores dos filmes anteriores, também António-Pedro Vasconcelos
usou na sua obra várias referências biográficas – suas e do grupo próximo de cúmplices
cinéfilos. Inevitavelmente, o cineasta é identificado com o protagonista da trama:
um jovem que vive da tradução e de outras pequenas tarefas no mundo artístico,
que sonha ser actor, escritor ou realizador, e que tem um fascínio por viagens e uma
imensa vontade de conhecer o mundo. Durante o filme, Artur liga para uma agência
de viagens para saber os preços de bilhetes de avião para Paris, Roma e Nova Iorque,
mesmo sem ter possibilidades financeiras para os comprar.
Para Artur, o fascínio pelo estrangeiro é evidente pela maneira de vestir, pela
música que ouve, pelas leituras que lê, pelos filmes que vê e pelas referências culturais
e artísticas. Mais do que Artur, estas referências são comuns a uma geração juvenil
ou pré-adulta que se sentia amarrada pela política de isolamento internacional do
regime salazarista.
Mas este fascínio pelo estrangeiro, em particular por Paris, é também motivado por
razões económicas: Rui, um agente de artistas do entretenimento que tem interesses
comerciais na capital francesa e que lá passa largas temporadas, fala do ambiente
parisiense sob um ponto de vista mais material: «Vim agora de Paris! Boa viagem, por
acaso... Rendeu bem, pá! Fui lá com um elenco... um show, pá... com guitarristas, uns
fadistas e tal... Aquilo é uma mina... Paris é uma mina, pá... Já foste a Paris?»
Numa outra cena do filme, também protagonizada pelo empresário Rui, este fala
com um dos seus artistas agenciados que faz carreira na cidade-luz, Vitório Santo,
que a descreve como «a capital da Europa» e «a capital do mundo do espectáculo».
Para o empresário Rui, o fascínio pelo estrangeiro é motivado sobretudo pelas grandes
oportunidades de negócio.
O jovem protagonista Artur, o empresário Rui e outras personagens deste filme
podem inserir-se no nível de sociabilidade que Sedas Nunes classifica como «classes
médias»: «aqui e além surgem indícios do despontar de novas atitudes e novos
comportamentos, nos quais se exprime, por um lado, a assimilação de esquemas de
racionalidade económica moderna e, por outro, uma certa vontade de progresso,
35

NUNES, Adérito Sedas – «Portugal, sociedade dualista em evolução», p. 64-65.
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de inovação, de busca de novas fórmulas técnicas ou mesmo institucionais.» Estas
«classes médias» caracterizavam-se por um «esforço de adaptação às condições do
mundo moderno, agora mais claramente apercebidas num campo de visão mais lato»
e foram responsáveis pelo aparecimento de «novos géneros de comércio, empresas
de transportes colectivos, pequenos empreendimentos industriais» que «impedem a
sociedade tradicional de estacionar no absoluto imobilismo».36
O meio sócio-económico em que o protagonista e a generalidade das personagens
circulam é o meio emergente das empresas de publicidade, de agenciamento de modelos
e artistas musicais e da produção de conteúdos editoriais, musicais e televisivos, ou seja,
trata-se um modo de subsistência a partir das designadas indústrias criativas que adquiriu
protagonismo social e económico na sociedade portuguesa durante a década de 60.
No entender do investigador Rui Estrela, os anos 60 foram mesmo «a época de
ouro da actividade publicitária em Portugal». No entanto, como não existia uma
formação específica nesta área, os quadros das agências provêm de diversas áreas como
direito, engenharia, economia, etc., «mas são as áreas da literatura e do jornalismo
que mais marcam as agências neste período. (…) Estes intelectuais encontram na
actividade publicitária uma forma de subsistência, que lhes era negada em outros
sectores, uma vez que seguiam uma ideologia política de esquerda, censurada pelo
estado português.» Por outro lado, a entrada e o reforço das empresas multinacionais
do mercado português da publicidade na imprensa e na televisão contribuiu para gerar
no público «um entusiasmo e admiração pelos grandes meios e pelas grandes cidades»,
«pela modernidade e pelo progresso».37

Algumas considerações finais
Ironicamente, a experiência europeia, materializada na marcada influência ou
filiação internacional dos autores do novo cinema português, é a provável causadora do
fracasso comercial de todas as obras destes autores durante este período. Se as vivências
estrangeiras foram fundamentais na formação de uma estética cinéfila, foram também
os cânones estrangeiros seguidos pelos jovens cineastas os principais responsáveis pelo
alheamento progressivo do público:
Sucede que nós tínhamos tido uma aprendizagem em escolas europeias, em Paris e
Londres, onde entrámos em contacto com o cinema europeu da nossa geração: Nouvelle
Vague, Free Cinema e Cinema Novo. Era inevitável que tentássemos fazer em Portugal
um cinema sintonizado com os códigos desses movimentos, quer ao nível da narrativa,
quer ao nível da imagem. Sucede que, muitas vezes por razões censórias, esse cinema não
chegou a Portugal e o público português se achava por isso exclusivamente habituado
aos códigos do cinema americano, o que entrava em conflito com as nossas propostas. 38
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Numa reflexão ensaística sobre juventude, rebeldia e resistência nos anos 60 em
Portugal, Rui Bebiano lembra que a generalidade dos jovens dessa época «olhavam e
liam» a sociedade à qual pertenciam «como se não fizessem parte dela, desenvolvendo
uma forma de alteridade cultural – capaz de conter ideias, aspirações, costumes,
atitudes, modos de ser, de parecer e de existir, pelos quais se distinguiam das gerações
mais velhas – que se confrontava com a cultura dominante, rejeitando-a e, quando
confrontada com a impossibilidade de a contrariar, procurando escapar-lhe.»39
Adérito Sedas Nunes, já em 1964, alertara para esta eventual dificuldade na
comunicação entre esta geração modernizada e a sociedade tradicional: «Demasiado
concentrado, o sector moderno da sociedade portuguesa criou um “universo cultural”
próprio, dificilmente permeável à percepção dos problemas e transformações do meio
tradicional que o circunda».40
Rui Bebiano lembra que, nos anos 60, o cidadão comum continuava a viver um
estado de «ignorância europeia», persistindo ainda muitas ideias-feitas e preconceitos
diversos, fruto da opção política pelo isolamento e posicionamento periférico em
relação à Europa.41 Apesar dos apelos exteriores, a juventude tinha também de lutar
contra a resistência da sociedade tradicional, que procurava diminuir os efeitos de
modernização política e social, essencialmente, mas também cultural e artística.
A dificuldade de distribuição de diversos filmes estrangeiros em Portugal, ditada
essencialmente pela acção da censura ou pelo monopólio do cinema americano,
«não ajudaram a transformar o gosto do público e a encaminhá-lo para os nossos.»
O «desfasamento total» entre o público e os jovens cinéfilos do novo cinema português
acentuou-se, segundo Fernando Lopes42, por faltar ao público português o «estágio»
no estrangeiro que permitiu abrir novos horizontes aos jovens realizadores e afastá-los
do público português.
Independentemente da recepção do público e de apreciações críticas, os filmes
então produzidos e escolhidos para corpus desta análise servem hoje como documentos
privilegiados e testemunhos evidentes do clima de modernização que invadiu a geração
de 60 e, em particular, a geração que promoveu a afirmação e reconhecimento novo
cinema português.

Bebiano, Rui – O Poder da Imaginação. Coimbra: Angelus Novus, 2003, p. 98.
NUNES, Adérito Sedas – «Portugal, sociedade dualista em evolução», p. 76.
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A imagem na obra de João César Monteiro (1939-2003) é poderosa e reveste-se de
contornos complexos. Na verdade, como o próprio afirmou: «(…) a beleza do mundo,
como se sabe, é a beleza do cinema»1. Mas como fixar e revelar esta beleza? Um modo
possível de trabalhar esta questão prende-se com a dicotomia abstracção-empatia, tema
da dissertação de Wilhelm Worringer (1881-1965), apresentada na Alemanha, em
19072. Esta tese, na opinião de Udo Kultermann, «teve consequências como poucas
teses doutorais em história da arte tiveram»3.
Worringer, partindo de ideias já avançadas por Aloïs Riegel – abstracção como
resultante da kustwollen, isto é, da «vontade artística» do momento – e por Theodor
Lipps – incremento do conceito de einfühlung, genericamente traduzido por «empatia»
ou por «gozo objectivado em si» – identificou as duas principais directrizes da arte.
Por um lado, a abstracção, que acreditou desempenhar um papel preponderante na
história da arte, ao relacioná-la com uma cultura primitiva colectiva, pura e plena de
referências. Por outro, a empatia, enquanto o modo realista, individual e orgânico
de operar desde o Renascimento. Tal como sintetiza Jacques Aumont, a abstracção
funcionaria como uma compensação face à angústia do mundo; o realismo/naturalismo
como identificação empática com o mundo 4. De facto, o impulso de satisfação
encontraria eco na beleza do orgânico, isto é, do finito, demonstrável, redondo. Por
seu lado, o impulso abstracto encontra a sua operacionalidade na beleza inorgânica,
não finita, regida por leis e dinâmicas do domínio da abstracção. A necessidade de
abstracção prende-se justamente com a fragilidade das estruturas objectivas de compreensão do mundo; com a motivação profunda em revelar aspectos que ultrapassam
a superficialidade do imediatamente visível, da aparência reconhecível e reproduzível,
por outras palavras, mimética.
Os trabalhos de Wilhelm Worringer foram contributos relevantes para a afirmação
do expressionismo, surgido na Alemanha e primeiramente ligado às artes plásticas,
não obstante a denominação ter sido inicialmente aplicada a um grupo de pintores
franceses associados a Henri Matisse e, só em 1914, ter sido usada pelo crítico Paul
Fechter para se referir a artistas alemães, na obra Der expressionismus. Na senda da
abstracção, e do ponto de vista visual, este movimento pautou-se basicamente pelo uso
da deformação anatómica na representação expressiva. Devemos, no entanto, notar que
esta característica existiu em variadas formas de arte — no gótico ou no maneirismo,
por exemplo — mas o vocábulo aplicado especificamente a um movimento estético
foi apanágio do século XX. Por outro lado, o expressionismo foi o primeiro movimento
a alcançar os terrenos da pintura, da escultura, da arquitectura, da música, do teatro,
da literatura e do cinema.
O expressionismo reivindicava a liberdade criativa e expressiva, contra o conservadorismo e o academismo. Estas premissas assinalavam o ponto de partida do
expressionismo alemão, no qual se destacaram, nas artes plásticas, Ernst Ludwig
MONTEIRO, João César – Les sanglots longs des violons de l’automne…Trafic. N.º 50 (Verão
2004) p. 92.
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3
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Akal, 1996, p. 274.
4
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Kirchner, Erich Heckel, Fritz Bleyl, Karl Schmidt-Rottluff, Alexey Von Jawlensky, August
Macke, Franz Marc, Marianne Werefkin, Wassily Kandinsky, entre outros. Unia estes
artistas a forte convicção de que a obra de arte já não podia existir como representante
da realidade, pelo menos de maneira ilusória e superficial. Segundo Alfredo Aracil:
«A introspecção psicológica das personagens, a indiferença face ao ideal clássico de
«beleza», a dureza da linha ou a distorção do colorido e o desenho serão considerados,
mais do que uma tendência, a consequência de uma concepção global da arte como
expressão emocional»5. A carga pessimista, a figura humana profundamente solitária,
a representação dos «instintos bárbaros» — o grito, o riso, a sexualidade — afastavam
definitivamente o expressionismo do fauvismo, o seu movimento antecessor.
Na obra Ueber das geistige in der kunst, insbesondere in der malerei (Do espiritual
na arte, escrita em 1910 e editada em 1911) Kandinsky esboçou a estética da arte
abstracta, começando precisamente por afirmar:
Tentar ressuscitar os princípios da arte dos séculos passados só pode conduzir à produção
de obras abortadas. Assim como é impossível fazer reviver em nós o espírito e as formas
de sentir dos antigos Gregos, todos os esforços tentados no sentido de aplicar os seus
princípios – por exemplo, no domínio da plástica – apenas levarão ao aparecimento de
formas semelhantes às gregas. A obra assim produzida jamais possuirá uma alma. Esta
imitação assemelha-se à dos macacos6.

Trata-se, efectivamente, do emergir de uma forma nova – inserida no movimento
mais vasto do modernismo e da categoria crítica da vanguarda – de entender o mundo
e de o representar. Segundo Pierre Francastel (1954): «O que aparece no início do
século XX não é (...) o problema – negativo – da deslocação dos planos, das formas e
dos objectos tradicionais; é o da constituição de um novo sistema de representação,
positiva e integral, dos fenómenos sensíveis»7.
No domínio do cinema o expressionismo assume a plástica por excelência. Na
perspectiva de Jacques Aumont: «O expressionismo alemão seria o lugar privilegiado
de um encontro perfeito e quase uma fusão entre a pintura – no seu estado mais
pictórico – e o cinema» 8. Esta síntese aparece claramente expressa na deformação,
intensificação e estilização simbólica da imagem, bem como nos contrastes carregados
e plenos de dramatismo. O expressionismo alemão, embora em sentido estrito agrupe
um número não muito elevado de filmes – de que são exemplos Das Kabinett des
Dr. Caligari (Robert Wienne, 1919), Dr. Mabuse (Fritz Lang, 1922), Nosferatu,
eine symphonie des grauens (F. W. Murnau, 1922), Schateen (Robinson, 1923), ou
Die Nibelungen (Fritz Lang, 1923-1925) – constituiu uma escola importante, que
se desenvolve na Berlim do contexto do pós-guerra. Interessa-nos particularmente
Nosferatu, eine symphonie des grauens, justamente porque também interessou a João
ARACIL, Alfredo; RODRÍGUEZ, Delfín – El siglo XX. Entre la muerte del arte y el arte moderno.
Madrid: Ediciones ISTMO, 1998, p. 83.
6
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César Monteiro: «O génio de Murnau é este segredo incomparável de através das
formas do corpo descobrir o conteúdo da alma, através das aparências nos revelar o
ser, através do falso nos transmitir o verdadeiro. Um olhar que mergulhando no real
nos manifesta subitamente a presença do fantástico»9. E estamos justamente perante
as ideias de “abstracção” e “empatia” de Worringer.
A referência a Nosferatu é particularmente visível em Recordações da casa amarela:
uma comédia lusitana (cor, 35mm, 120’, Leão de Prata – Festival de Veneza), com
direcção de fotografia de José António Loureiro, primeiro filme de uma notável
trilogia – A comédia de Deus (1995) e As bodas de Deus (1998) –, a «trilogia de Deus»10.
A personagem interpretada por si próprio – João de Deus – consegue assemelhar-se,
sem caracterização aparente, ao esguio e desajeitado vampiro de Murnau. No desfecho
de Recordações da casa amarela, João de Deus – indivíduo de meia-idade, errante, «pó
enamorado», «intelectual de esquerda», solitário e fisicamente debilitado –, depois de
ter sido dado como louco e de ter reencontrado num hospício Lívio – personagem
de Quem espera por sapatos de defunto morre descalço, 1970, novamente interpretada
por Luís Miguel Cintra –, emerge de um alçapão fumegante, num beco tipicamente
lisboeta – basta, de resto, reparar nos painéis de azulejo azul e branco, à maneira
barroca, na parede que lhe serve de cenário –, afugentando as crianças que levantam
a tampa do «Inferno». Estamos perante uma situação de simbiose entre a abstracção
e a empatia, o purismo essencial e o realismo mundano, ou o recôndito e o visível.
É, de facto, este plano-sequência final, catártico e expiatório, que Murnau e César
Monteiro mais clara e assumidamente se fundem. Mas também os conceitos de arte
de Worringer. Recordações da casa amarela é um filme com sucessivos mise en abyme
– dialogais e imagéticos –, com pequenas narrativas dentro da narrativa principal,
cujo enquadramento nos reporta para a transtextualidade dialógica, bem como para
a relação semiológica entre significante e significado. Vejamos alguns exemplos desta
relação worringeriana entre a abstracção expressionista citada de Nosferatu e o realismo
vernacular português.
À semelhança do que maioritariamente sucede em Nosferatu, o filme de César
Monteiro é gravado em cenários naturais, realistas, reconhecíveis pelo espectador,
tais como ruas, edifícios, mobiliário, figurinos, etc. Desde logo, o primeiro plano
‑sequência do filme mostra-nos, com Lisboa por fundo, uma embarcação que recorda
a caravela portuguesa, navio semelhante ao que também aparece no filme de Murnau
e que transporta o vampiro. A própria figura sinistra, mais ou menos caricatural, da
viúva portuguesa – Dona Violeta (Manuela de Freitas), a dona da pensão – podia
perfeitamente habitar os filmes do realizador alemão, especialmente quando a sua
silhueta negra surge dramaticamente ressaltada por uma parede branca.
Estas associações «abstractas-empáticas» vão pontuando Recordações da casa amarela,
por exemplo, através da imagem que coloca João de Deus – vampiro que está prestes
a «sugar» o salário da mãe – lado a lado com uma escultura de um anjo barroco, ou
da sua paixão predadora pela donzela, ou ainda dos dramáticos jogos de espelhos – no
MONTEIRO, João César – Sunrise. O Tempo e o Modo. N.º 27 (Maio 1965) p. 562.
Cf. COSTA, João Bénard da – «César Monteiro: depois de Deus». In João César Monteiro. Lisboa:
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, 2005, p. 381-403.
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restaurante, na leitaria do bairro, na casa de alterne, no quarto de Mimi, no quarto da
Menina Julieta, ou na barbearia –, das deambulações de João de Deus pelas ruas e becos
de Lisboa filmados em plongée e contre-plongée, ou mesmo das janelas com reposteiros
de tecido damasco – tão caras ao cinema expressionista como a Eça de Queiroz.
Em Recordações da casa amarela, João César Monteiro consegue, de facto, construir
uma imagética capaz de reunir em si referências históricas e estéticas do cinema clássico
ocidental, concretamente do cinema de Murnau, e âncoras do imaginário e do modo de
viver portugueses, numa particular simbiose da compensação com o gozo objectivado
em si, constituindo uma forma crítica de compreensão do país e do próprio cinema,
enquanto modo de ver o mundo, portanto, mediação desse mesmo mundo.
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Introdução
Este estudo movimenta-se em meio às articulações entre os patrimónios pessoal
e cultural e a Educação Sexual como núcleos de sentido que se marcam por crises
pautadas pelos discursos da transformação como algo da ordem dos comportamentos
e não como corporificação de instituições panópticas de vigilância e doutrinação
quotidianas, compreendendo que as sociedades são sementeiras de vida com sentido,
estas fornecem o metacapital da cultura e os constituintes que moldam a ordem social.
Temos sido cativados por discursos fáceis e sentidos pré-concebidos em relação a
uma dita transformação e mudanças profundas, quer sejam elas da ordem da moral,
dos valores, das decisões e opções particulares, bem como da liberdade autónoma
de julgar aos outros e as coisas. Todavia, não estaríamos ainda hoje em meio a um
edifício de relações, ainda que imprevisíveis, regidas em sua superfície por intenções
determinadas e colocadas a «priori»? O ruir deste mundo de linguagem, padronizado,
modelar, estandartizado e pseudamente homogéneo, certamente, faria a diferença,
evidenciando-o entre os escombros dos discursos da harmonia e da fé inabalável na
sensatez e coerência do homem. Destronar, em si mesmo, o imperialismo dos sentidos
«congelados» por ideologias que aprendemos a repetir e, assumir como núcleo de
nossos projetos de vida, o discordante e o inusitado como exercício de poder fazer a
diferença e ser mesmo em si, o diferente, é a meu ver a efetiva experiência de aprender
que somente existe no exercício constante do pensamento, no eterno retorno a ele
próprio, à sua crítica, às suas dobras, redobras e desdobras como suscita Michel
Foucault em suas obras.
Queremos entender as transformações em sua materialidade concreta. Mudar sem
camuflar os eventos conferidos pelos mudancismos que assistimos perplexos, mas que
timidamente colocamos reações de crítica. Sabemos que a natureza humana clama
pelo estático, pela unicidade, pela flauta mágica que possa nos conduzir, mas é preciso
mover os escombros do passado e com as cinzas construir o novo ou estaremos fadados
a desaparecer como espécie e como humanos.
A sexualidade e seus correlatos: relações assimétricas entre homens e mulheres,
preconceitos e discriminações aos que optam pela diferença canónica de géneros, entre
outras questões, têm indicado ao mundo as necessidades de transformações radicais,
requerendo a partir das lutas pela liberdade daqueles que se acham circunscritos às
margens de uma dita sociedade harmónica, a democracia há muito pretendida
Exemplar, para a discussão do tema que adotamos são os anúncios da Revolução
Sexual proclamada positivamente por afetar as relações de intimidade, alterando os
patrimónios pessoais e sociais das populações, requerendo das instituições de sequestro
tradicionais, como a escola, a igreja e a família a aderirem a alguns dispositivos culturais
de modo a não verem rolar por terra seus suportes bem edificados de controle da
capacidade das pessoas gerirem suas vidas e escolhas sexuais. Quedam-se algumas estacas
do edifício dos saberes morais que se apoiam nas ciências biológicas e na religião a
partir das lógicas que sustentam estas transformações do sexual sob o suporte de todo
um processo de ressignificação dos selves e da idéia de reflexividade defendida por
(Giddens, 1994; 1995; 1998) como resultantes de todo um processo em que estão
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presentes as novas tecnologias da concepção e da contracepção bem como o advento
da AIDS(SIDA), modificando comportamentos e idéias imperativas sobre o sexual.
Com o advento do «novo estatuto da sexualidade», incorporado na década de
70, pelos movimentos feministas e de contracultura, distinguem-se as condições que
dão corpo à sexualidade e à reprodução. As relações íntimas passam a ter um valor
em si mesmas, a qualidade da relação e do prazer sexual passam a representar o fator
de mudança, pois redefine-se o modelo conjugal padronizado na modernidade para
as possibilidades «permitidas» das relações não-conjugais, fato que se evidencia, em
nossa contemporaneidade com o abrandamento dos rituais dos casamentos sob à
condição da virgindade.
Face ao exposto alguns questionamentos se tornam evidentes: ressignificações se
colocam, mitos e rituais se atenuam, mas estarão os discursos pré-formáticos da chamada
revolução (décadas de 60 a 80) e a presentificação do novo estatuto da sexualidade,
em meio às crises do século XX servindo a quê interesses? Estarão, neles, presentes os
avanços necessários à vida autónoma e liberta ou servirá ao que trazem em si de mais
controle como fonte de retrocessos, maioria das vezes, bem aceitos por nossa miopia
que caracteriza nossa pose cínica diante do mundo?
Servem-nos de exemplos demonstrativos de que sublevar a doxa é imperioso
e substantivo na medida em que identificamos que as mudanças advêm de crises
mediadas por sentidos que se foram moldando ao longo de toda uma história de
controle, dominação e resistências, encontrando-se porém, a meu ver, em seu limite
histórico de (com)formação.
Colocando em processo os questionamentos necessários a um debate mais rigoroso,
tento compreender como a dinâmica das constituições dos patrimónios pessoais e
socioculturais influenciam e são influenciados pelo modus operandi da sexualidade e
suas dinâmicas de operação na construção dos sujeitos sexuais. Locus de sentidos (como
os conhecemos) que formataram/formatam modos de pensar e cujo movimento traz
em si a ênfase em direção ao unívoco. Ou seja, encontra José Gil (2008) em Deleuze
a compreensão de que «a forma da doxa é a forma da representação e os discursos
do representante» e seu contrário será um discurso absolutamente singular, não
representativo. Neste caminho me desafio a pensar os sentidos dados às coisas e as
coisas em si mesmas, plenas em contradições e complexidades em suas naturezas mais
profundas, onde jazem aqueles «não sei quê» que ouvimos em diálogo ao falarmos dos
sentimentos e afetos que envolvem a sexualidade, como algo profundo que nos vêm
do âmago da alma humana.
Diante do exposto, indago ainda: Onde ficaram/ficariam as opções de escolhas,
de decisão e valoração do desejo? A sexualidade exercitada sob os auspícios dos novos
tempos, em meio aos mesmos sentidos e sua unicidade, vem se constituindo em
promessa de liberdade? Nos desafiamos a realizar a crítica à racionalidade moderna
e aos sentidos evocados, situando as perplexidades no último quartel do século XX
onde se colocaram as teses do «novo estatuto da sexualidade» como continuidade dos
sentidos (doxa) evocados pela chamada «Revolução Sexual».
Recuperando narrativas e histórias contadas por jovens professoras em minhas
investigações sobre a temática que aqui exponho, bem como o destaque aos discursos
plenos em sentidos presentes nas políticas públicas de educação sexual em Portugal
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e Brasil, este trabalho ao trazer algumas breves reflexões sobre as teses de Deleuze
em «A Lógica dos Sentidos», principalmente, utiliza-se das possibilidades que confere
à idéia de paradoxo como sublevação da doxa de modo a reforçar meus argumentos
quanto à necessidade de superação dos sentidos pré-formatados por toda uma educação
exercida por diferentes instituições de sequestro (Foucault, 2004) com vistas a superação
de uma educação para a sexualidade em meio escolar que se fez/faz refém de diversas
formas do positivismo em suas normas e regras ditadas às sociedades ditas capitalistas,
hoje globalizadas e, a meu ver, mais controlista. Portanto, é desse lugar, que lhes falo,
fruto de investigações no campo da formação do educador 1, inscrevendo a partir desse
eixo epistemológico a necessidade de superarmos, tanto o senso comum que nos diz
que a Sexualidade, a Educação e o nossos patrimônios cultural e pessoal têm por base
um conhecimento e um saber que arbitram por si mesmos, quanto o bom senso que
aponta para soluções únicas e plenas em praticidades que se revestem das fragilidades
das superfícies, pouco reveladoras da intimidade das realidades diversas, múltiplas e
complexas.

1. Doxa e Paradoxo: Qual o lugar do Educação Sexual colocada em discursol?
(...) o sentido não é nunca apenas um dos dois termos de uma dualidade que se opõe as
coisas e as proposições, os substantivos e os verbos, as designações e as expressões, já que é
também a fronteira, o corte ou a articulação da diferença entre os dois, já que dispõe de
uma impenetrabilidade que lhe é própria e na qual se reflete (Deleuze, 2000).

Na direção que começo a traçar para explicar a problemática que envolve a sexualidade, a educação, o aprender e as condições formativas que se impõe aos patrimónios
pessoal e sociocultural das professoras estudadas e, tomando estas dimensões em
relação aos sentidos que se dão às coisas e aos modos de pensar, reforço a idéia de
Deleuze de que os sentidos se pautam por lógicas sendo eles a própria fronteira onde a
linguagem é preponderante. É na obra «A Lógica dos Sentidos» em que Deleuze traça
uma «história sexual da linguagem» que busco os elementos capazes de dar corpo às
minhas argumentações sobre a doxa e o paradoxo, excluindo de minhas apreciações
o conteúdo psicanalítico do mesmo.
Destaco que o texto que ora escrevo pauta-se pela simplicidade de quem ousa pisar
em solo tão bem sedimentados por grandes nomes da nossa filosofia. Ele se afirma,
porém, como um esboço para a ousadia de escrever sobre alguns conceitos inovadores
presentes nas obras de Gilles Deleuze, pois como tem contribuído José Gil (2008),
para compreender tais conceitos, enfatiza: «se é verdade que uma das declinações do
Ser, em Deleuze, é a vida, o vitalismo, nos seus livros, manifesta-se por uma constante
«invenção de conceitos».
Este trabalho investigou de 2005/2006 as relações entre a sexualidade da jovem professora e a
autonomia que ela exerce no processo de aprendizagem escolar, compreendendo a sexualidade e o gênero
como construções sociais, enquanto o enfoque na jovem mulher professora se dá pela dessimetria entre
seus discursos e a prática educativa que se efetiva no quotidiano escolar. Atualmente, além de incorporar
a idéia de patrimónios pessoais e culturais, amplia-se aos sujeitos sexuais futuros professores das diferentes
áreas do conhecimento escolar.
1
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Como iniciante em suas teses, aprendi a dificuldade encontrada em um mundo
imaginado por uma doxa omnipresente de compreensão das possibilidades dos acasos
e das diferenças. Entender como se dá o pensamento; como pensar a diferença; as
identidades; as singularidades e a linguagem com sua capacidade de trazer a profundidade
à superfície, é o fermento que anima estas reflexões.
Deleuze afirma que todo sentido se passa na fronteira entre as superfícies, direito e
avesso, como demonstra analisando as peripécias de Alice nas obras de Lewis Carroll,
indica que basta deslizar sobre a superfície para ir ao encontro da profundidade e de
lá, de retorno à superfície esta não será mais a mesma. Destaca José Gil que Deleuze
embora inscrevendo os sentidos na superfície não explica a natureza dessa superfície
deixando a suposição, a partir das análises ainda das aventuras de Alice, de que tudo
deve se passar a nível de jogos de linguagem (Gil, 2008, p. 118). Linguagem que
preenche todo o sentido das coisas e que circula no mundo.
Para Deleuze toda teoria do sentido é tratada como acontecimento de superfície
(Ibdem, idem, p. 124), ponto de destaque para nossa proposição de que devemos superar
as superfícies e, portanto se entendermos os sensos como elementos da superfície das
coisas buscar os caminhos para o tal deslizamento às profundidades, entendidas como
lócus das possibilidades de transformação.
Deleuze era o filósofo dos conceitos, daí as críticas que sofria sobre o reescrever e
re-inventar novos conceitos. Para escrever sobre um conceito, afirmava a necessidade
de nele mergulhar e molhar-se em seu movimento, naquele que lhe deu origem.
Entrelaçar-se no próprio movimento do pensamento é que permitiria que o conceito
fosse pensado no âmbito da diferença, ou seja, pensar o pensamento e, este, ao acrescer-se
do novo obriga-nos a pensá-lo em seu retorno, ou seja, a génese do ato de pensar está
no próprio pensamento, sendo estas as condições para o apreender, para conhecer o
novo (Gil, pp. 30-33). Resposta às suas frequentes questões: o que significa aprender?
Como aprender a pensar? E, completava: «aprender passa sempre pelo inconsciente,
passa-se sempre no inconsciente, estabelecendo entre a natureza e o espírito o laço de
uma cumplicidade profunda» (Diferença e Repetição, citado por Gil, 2008, p. 34).
Em «Diferença e Repetição», Gil completa: não aprendemos a pensar; exercitamo-nos
infinitamente nessa atividade, praticando o eterno retorno do pensamento ou a crítica
da imagem dogmática, ou a conversão do Mesmo no Diferente (…) a partir de que
signos de sensibilidade, por meio de que tesouros da memória, sob torções determinadas
pelas singularidades de que Idéia será o pensamento suscitado? Nunca se sabe de antemão
como alguém vai aprender…» (Ibdem, idem, p. 35).
Como vemos nos fios do que vou tecendo, a aprendizagem, o aprender a aprender e
aprender a pensar são preocupações das quais se ocupa Deleuze, colocando sempre em
sua trajetória conceitual de que a cada singularidade, multiplicidades se desenvolvem
entrelaçando-se em redes de pensamento e de sentidos que vão constituir as culturas
humanas cujos patrimónios nem sempre têm como propósito a acumulação e redistribuição da forma dominante da cultura, por vezes servem a uma ostensiva destruição
como os casos clássicos dos kula trobriandês e do potlatch no Noroeste americano
(Malinowski, 1976; Mauss, 2003, pp. 185-318, citado por Gonçalves, 2005).
O que é preciso colocar em foco nessa discussão é a possibilidade de se transitar
analiticamente com as dimensões dos patrimónios pessoais e socioculturais pois estas
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circulam carregadas de significados e sentidos trazendo em si as diversas formas que
podem assumir. Em outras palavras: como é possível compreender a profundidade
em que se encontram as marcas que formataram estes/nossos patrimónios em termos
diferenciais? Em que medida pode nos permitir entender como se construíram as
experiências presentes à modernidade e para além dela em nossa contemporaneidade?
Retomando Deleuze e investindo nessa íntima relação sentidos/patrimónios/
sexualidade/cultura, lembramos que todo pensamento do filósofo se fundamenta na
idéia de excesso, tese trabalhada em Diferença e Repetição e Lógica dos Sentidos. É pelo
excesso que se subverte a doxa e se constitui o futuro pelo novo absoluto. O excesso
por não se identificar pela matematização das coisas, pela quantificação dos elementos
marca-se pela diferença de intensidade que somente se evidencia no empírico. É ele
que demanda o excesso, por ser ele presença em todas as formas de vida e da vida,
sendo as diferenças os icebergs que irrompem dos mares profundos como excessos. Este
é a criação do novo ou do velho revisitado. O excesso como teoriza Gil (2008) «não
é só o que ultrapassa a mediania do senso-comum, mas o que age, transformando o
virtual no actual, criando», acrescentando a seguir «os sistemas excessivos apresentam
um acréscimo de forças que rebentam os sistemas do senso comum e da doxa». Enfim,
é o que podemos depreender em cada conversa e narrativa colhida de nossas jovens
contraditadas entre um mundo pretérito de uma teia de determinações impositivas e um
eu criador que se movimenta entre uma multidão de seres a habitar seus pensamentos e
ações no presente e sugere Gil, nas análises que faz «o Eu que entrou em devir começa
a mudar em um outro sentido. Eu-multidão encolhe-se e fecha-se sobre si mesmo,
absorvendo todas as sensações do mundo»( Gil, 2008, p. 85).
Pensar tais questões é, por seu turno, refletir sobre alguns conceitos colocados por
Deleuze e, neste sentido, como já anunciado, muito me atrai a idéia de paradoxo.
É pensá-lo não como contradição, mas como subversão dos sentidos (doxa), como
aquele que aponta para o múltiplo e para a pluralidade, presente na complexidade
imanente aos processos educativos articulados à sexualidade e à vida humana.
Será optar por não separar direções, nem instaurar sentido único às lógicas que
presidem nossas ações, nossos fazeres educativos e nossas investigações acadêmicas,
nem mesmo nos deixarmos iludir por belas idéias e «sérios» pensamentos que não são
capazes de resolver os problemas concretos que nos afetam os cotidianos vividos em
que se entrelaçam vida comum e trabalho, como quem aprende e, também, ensina no
projeto concreto de educar e de viver em uma sociedade que prima pelo espetáculo, pelo
apelo ao consumo desenfreado e pelo seqüestro dos direitos inerentes ao ser humano.
Se o paradoxo é tudo aquilo que se opõe à doxa, aos seus dois principais sentidos – o
bom senso e o senso comum, a ele não cabe invocá-lo como sinônimo de contraditório,
mas sim, como princípio que nos permite chegar à gênese da contradição e, a partir daí,
melhor compreender a realidade. Se ao primeiro corresponde uma direção determinada,
sentido único que expressa uma ordem de acordo com a qual nela se precisa fixar,
ao segundo se compreende como aquele que identifica e reconhece, subjetivo por
excelência, nele se pode esconder faculdades diversas em relação à alma, ao corpo e a
tudo aquilo que se refere à unidade capaz de dizer EU SOU (Deleuze, 2000, pp. 77-84).
Se esse mesmo senso comum, ao subsumir a diversidade que nos é sempre dada, passa
a referir a tudo e a todos de forma particularizada ou, a uma forma individualizada de
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ver o mundo, igualando a tudo em uma superfície frágil, ameaçadora e esquizofrênica que
fazem com que as diferenças desapareçam como num toque de mágica. Ao bom senso cabe
disciplinar, ordenar e, mesmo, classificar a partir do primeiro, por vezes, cristalizando-o,
emoldurado que é por tradições e concepções, muitas vezes ultrapassadas e distantes
dos movimentos da realidade concreta que a todos envolve (idem, ibidem, p. 80).
O paradoxo segue direção oposta ao bom senso (a doxa), certamente, sem se tornar
um mau senso. Ele caminha do menos diverso ao mais diferenciado, o que possibilita
prever e antecipar, mudar e transformar as coisas, os espíritos e, mesmo, romper com
algumas tradições e costumes, libertar-nos dos limites impostos por aquele, de fato,
indiferenciado e superficial, mesclado àquilo que não aprofunda e que não chega ao
âmago dos problemas.
Enveredando por esse caminho, encontro nas teses contidas em a «Lógica do Sentido»
(2000), traçada por Gilles Deleuze os instrumentos para melhor defender a hipótese
de que a Sexualidade, a Educação e a formação do educador face aos seus patrimonios
pessoais e culturais devem constituir-se em elos a apontar para a sublevação da doxa,
criando ambiente revolucionário favorável às mudanças curriculares e sociais.
Tomando por premissa o fato de que o sentido e o não-sentido pregnantes nas
proposições, nas palavras, nas coisas, nas imagens, nos acontecimentos, na ironia,
nas singularidades, nos esquecimentos, nas multiplicidades e, nos demais elementos
de significação, existem como um modo de co-presença nas memórias e narrativas
das mulheres-professoras em formação, objeto/sujeito das minhas investigações em
educação e indicativo de que a sexualidade e as relações entre os gêneros, trazem em
si a necessidade de subverter os sentidos dominantes para criar outros espaços-tempos
de existência, como paradoxo. Oriento-me na continuidade dessas reflexões, trazendo
algumas narrativas de professoras em que ao mesmo tempo em que estão mergulhadas
em meio a este complexo de funcionabilidade, são capazes de ajudar-nos a pensar nas
possibilidades «revolucionárias» de repensar o mundo, a vida na escola e das pessoas
comuns em seus direitos de terem «direito», efetivamente, sublevando a doxa.

2. Memória e narrativas: bom senso & senso-comum ou a afirmação de um
sentido único
Podemos supor que, para além do paradoxo, lugar do desvelamento das subversões
dos sentidos imanentes aos saberes e poderes, co-habitantes de regiões ocultadas e/ou
esquecidas nas vidas das professoras estudadas, portador daquele «não sei quê!» infinito,
se tornará possível, partindo da íntima relação teoria e prática inerente ao processo de
compreensão genealógica da realidade escolar, das vidas e fatos que me foram narrados,
entender o que nos dizem, como por exemplo: a intensividade das vozes que nos
falam do compromisso com o social e com o(s) outro(s) em uma contemporaneidade
onde a despolitização, o prazer e o desprazer, bem como, sentimentos complacentes
(compensatórios) com os diferentes e as diferenças que se evidenciam em muitas
práticas pedagógicas colocam à margem alunos, colegas, emoções e afetos que poderiam,
certamente, melhorar as condições de aprendizagem e de ensino. Senso-comum e
bom-senso a coexistir nas mesma narrativa em seu movimento: o senso comum que
lhes anuncia que em nossa contemporaneidade é justo pensar o diferente e por ele
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traduzir-se em luta, enquanto o bom-senso (doxa) ao indicar-lhe uma direção única
não pode ser recusado na medida em que esta não sustenta um princípio particular
mas geral de obrigações. Logo rejeita a autoridade que lhe confere a unicidade do
sentido e não o sentido em si mesmo.
Compreendendo que as relações humanas se constituem plenas em complexidade,
multiplicidade e pluralidade de sentidos e conhecimentos, trago exemplarmente à nossa
reflexão a fala de Maria, mulher e professora que, em um dos momentos mais difíceis
de sua vida no mundo dos homens, apela para a poesia, narrando em seus versos,
sentimentos de uma vida experienciada entre pólos onde germinam contradições,
alegrias, sofrimentos, lutas e, também, conquistas. Maria que, como tantas outras, pode
representar a profundidade de sentimentos, emoções e a profusão de sentidos que se
acham presentes nas linguagens, bem como na aparência das palavras, argumentos e
proposições que, certamente, não cabem explicar pela simples relação falso-verdadeiro,
mas requer que sejam pensados e contextualizados a partir de uma lógica 2, que impregna
os textos e as práticas pesquisadas. Assim poetizou:
No sofrimento somos Maria,
Mãe de um Deus assassinado.
Marias, sem alegria.
Dor sem futuro ou passado.
Na renúncia somos Amélias, de uma triste verdade.
Amélias sem sonho, desejo ou vontade.
No preconceito, Madalenas: ao pecado
e à culpa predestinadas.
Só no amor temos os nomes
e as formas de nossa estima;
Velha mãe, jovem formosa
e, eternamente, menina.

Nesses versos, de muitos ao mesmo tempo, Maria é o que é, ser tudo e nada ser,
bem como ser, simultaneamente, um e outro; uma coisa e outra, ao mesmo tempo, no
mesmo agora. Como a menina Alice da obra de Lewis Carrol, que em seu crescimento
se torna maior e, ao mesmo tempo, menor do que é simultaneamente, ou entendido
de maneira inversa, é maior agora e menor do que era antes. Maria consigna com o
exemplo, o primeiro dos paradoxos, registrado por Deleuze, o do puro devir, como
afirmação dos dois sentidos ao mesmo tempo e força pregnante para os avanços, já
que o devir não suportaria distinguir o antes do depois, nem o passado do futuro,
mas afirmar um sentido determinado em todas as coisas.
2
A lógica dos sentidos se vê apenas na condição de colocar entre o sentido e o não-senso um tipo
original de relação intrínseca, um modo de co-presença. Desse entendimento Deleuze sugere a concepção do
não‑senso como aquele que diz seu próprio sentido. Op cit. Décima Primeira Série: do Não-senso. pp. 69-76.
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O paradoxo do puro devir, com sua capacidade de furtar-se ao presente, é identidade
infinita e é, também, a linguagem que fixa os seus limites nas narrativas das mulheres
(Marias, sem alegria), mas que também os ultrapassa e os entrega ao equivalente
infinito de um devir ilimitado (Dor sem futuro ou passado; Amélias sem sonho, desejo ou
vontade). E, sob todas as inversões que transparecem nos versos, os paradoxos em suas
evidências: ser uma e ser outra, ser mãe e ser pecado predestinado, ser menina e ser velha.
Como efeitos dos sentidos, a presença do sem sentido, da identidade infinita,
impessoal, torna presente o reforço constante aos nomes próprios em que deixa escapar
a preocupação com a perda do substantivo mulher-singularidade que se encarna em
um saber genérico de nomes gerais. Diferentemente da preocupação em trazer o nome
próprio capaz de conservar uma relação constante, que é permanência em cada uma
(de nós), Marias e Amélias, Madalenas e Divas em suas resistências e culpas, produto
de uma educação restritiva, punitiva e arbitrária e de direitos não cumpridos, ordenado
por determinações específicas e políticas sem medidas sociais, permanecemos todos no
mesmo plano das conveniências e das circunstâncias que dão primazia a uns poucos.
Como na singularidade dos paradoxos nada começa ou acaba, tudo vai no sentido
do futuro e do passado ao mesmo tempo e, quando o sentido não tem direção, nos
ensina Deleuze, ele é só sentido e, como não ter sentido é característica do próprio
sentido, não se deve insistir no fato de se ter bom ou mal sentido, são as duas coisas ao
mesmo tempo. Daí, reforçarmos a concepção deleuzeana de paradoxo como auxilio na
busca genealógica das possibilidades encontradas nas narrativas, documentos gráficos,
poesias e resumidas biografias elaboradas em sala de aula pelas alunas-professoras e
professoras em formação continuada, reafirmando a partir das trilhas perseguidas
pelo filósofo que a força do paradoxo reside em que eles não são contraditórios, mas
nos fazem assistir à gênese das contradições, desafio maior dessas nossas reflexões
(Deleuze: 200, p. 77).
Se o passado-futuro se torna expressão alongada no tempo, estará o presente
subsumido no tempo-espaço da vida da escola e/ou na vida das professoras? Nossa
experiência indica, como ouvintes que somos do dia a dia da escola, bem como daquilo
que nossas pesquisadas falam em suas biografias, que nesses tempos-espaços de vida e
trabalho muito se aguarda que o presente se esgote, presas que são (somos) da esperança
por dias melhores e submetidas às reminiscências de um tempo vivenciado, mas que
se esgotou em nossa história sem final.
Viver o dia a dia, asseguram as professoras, é almejar com redobrada confiança
melhores condições de trabalho e remuneração na escola pública. Expectativas que se
fundamentam em discursos sobre uma escola exemplarmente idealizada, não obstante
profundos ferimentos, fantasmas e marcas se ocultem sob os feitiços e simulacros
de políticas públicas alvissareiras em que se profetizam um futuro de igualdade de
condições e simetrias extensivas a todos. Esperanças (?!) Pela afirmação de direitos?
Desse modo, em virtude de uma rapidez que nos faz ser e agir abaixo do mínimo
esperado, pouco nos prendemos ao presente que se tem pautado pela efemeridade.
O movimento incessante da vida nos indica que logo o agora que se faz presente,
transmuta‑se, como lugar onde o múltiplo é sedimentado, e o futuro como campo
de possibilidades do diverso a ser materializado pela esperança, pela alegria, compartilhamentos, felicidade e prazer na vida cotidiana escolar e, nas singularidades que
se projetam.
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É, nesse passado-presente-futuro que os inúmeros paradoxos inundam(ram) a luta
inacabada das mulheres e do feminismo no ocidente. É, ainda nele que as mulheres
professoras conseguem conservar seu otimismo e compromissos com aqueles que
pouco podem e pouco conhecem da cultura universal contemporânea. É, ainda neste
diapasão que percorro um pouco da história das mulheres para ampliar o espectro
das análises que elaboro.
Em que lugar deste debate, ficariam os patrimónios pessoal e cultural? Gonçalves
reafirma com seus estudos etnográficos nossa opção pelo eixo tomado: «não há patrimônio que não seja ao mesmo tempo condição e efeito de determinadas modalidades
de autoconsciência individual ou coletiva». Ou seja, sustento que entre o patrimônio
e as formas de autoconsciência individual ou coletiva existe uma relação orgânica e
interna e não apenas uma relação externa e emblemática. Em outras palavras, não há
subjetividade sem alguma forma de patrimônio.

3. Sexualidade, Mulher, Educação e a Subversão dos Sentidos
Ainda, aqui, se reafirma a importância do património cultural e pessoal em nossas
reflexões. Christopher Lasch3, ao investigar sobre enunciações já consagradas, dentre
estas, aquela, que considera que a sociedade ocidental sempre foi masculina e que
o poder político, em todas as esferas sociais sempre esteve nas mãos dos homens,
aponta para figuras de mulheres e realizações femininas que marcaram o quotidiano
em transformação. Desde o campo da intimidade como da medicalização da vida
diária que atingiu fartamente seus corpos e de suas crianças, das idéias às práticas do
matrimônio, a presença feminina junto às esferas do poder político nos indica que,
muitas mulheres, não obstante excluídas do rol das senhoras decentes exerciam como
concubinas e, mesmo, no papel marginalizado da prostituição elemento importante
nas decisões governamentais concorrendo para que homens influentes traçassem rumos
importantes às ações de políticas nacionais4.
O paradoxo5 que nos é mostrado e, historicamente construído, indica um passado
onde a presença da mulher é co-participe da construção da nova ordem burguesa, o que
fundamenta a convicção de que a história das mulheres é inseparável do contexto de
nossa história cultural. Sinaliza-nos, também, que esta se constitui uma especialidade
na história ocidental, porquanto por meio da aproximação entre estima e desejo sexual,
as mulheres têm seu papel de importância na institucionalização das relações sexuais e
afetivas que se retratam na legislação sobre o casamento como imposição do ordenamento
indispensável ao novo regime produtivo e garantia da ordem burguesa no contexto
das relações familiares. Relativamente à idéia de património pessoal e sociocultural
podemos depreender como se pode dar a mediação entre os aspectos diversos das
culturas em seu tempo-espaço, padronizados por uma certa coletividade humana e
3
LASCH, Christopher – A mulher e a vida cotidiana: amor, casamento e feminismo. São Paulo: Civilização
Brasileira, 2000.
4
Fato comum à época do Brasil Colônia e nos idos do Brasil Império onde essas mulheres fortes e de
grande personalidade agiam interferindo no processo político em suas épocas.
5
Enfatizado com subversão do senso comum e do bom senso, como já indiquei anteriormente.
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aqueles que se vão acrescentando como resultado dos esforços de «sobrevivência» em
meio cultural sempre em mudança.
A história nos recorda que na época em que se definiam os padrões de classe, tais
comportamentos se tornaram indispensáveis na superação dos modelos e privilégios
da aristocracia passando a servir de suporte social e econômico para a produção e
para o consumo em recém expansão. Habilitavam-se as mulheres para os cuidados
da família tomando por base toda uma tecnologia de saber e poder como exercício
de controle social, de modo a serem educadas, adequadamente, as novas gerações de
trabalhadores e consumidores. Destacamos que estratégias discursivas são engendradas
para que a participação delas na esfera pública não fosse acintosamente percebida, a
exemplo de discursos que glorificavam a maternidade e a atuação feminina na vida
doméstica e urbana.
Lach nos leva a ratificar a noção de paradoxo, na medida em que verifica que
ao mesmo tempo, nos finais do século XIX e início dos anos XX, se por um lado, os
discursos eram formulados a partir de um senso comum vulgar que acirrava a distinção
entre o trabalho feminino e masculino, trabalho profissional exercido pelos homens e
o privado no lar exercido pelas mulheres, por outro lado o bom senso se aliava a uma
visão extremada de que o espaço doméstico deveria estar protegido dos embates e da
impessoalidade do mercado.
Retomando Deleuze e, trazendo de volta a noção de paradoxo é possível compreender que tal idealização que parte de imagens que saltam do passado para o futuro,
ressurgindo na brevidade do presente fugaz, torna evidente a factuabilidade das teses
que o filósofo sustenta, de que é na singularidade dos paradoxos inerentes à vida
humana, que tudo se vê, pois ao orientar-se no sentido do futuro e do passado ao
mesmo tempo, entende-se o presente como espaço que se alonga no tempo.
Assim, se o presente é dimensão efêmera, mas que nos permite apreender, na
busca dos muitos sem-sentidos, dos sensos comuns imanentes às próprias culturas,
massificadas pela mass media e pelo desenvolvimento crescente da ciência e das novas
tecnologias, há que entendê-lo como incorporado ao contexto social em que se
inscrevem nas narrativas 6 das professoras pertencentes às camadas, popular e média
empobrecida, reabilito do que nos contou uma aluna-professora ao falar de seu desejo
em ser bailarina mas «induzida» pela família torna-se professora depois de ingressar no
Instituto de Educação do Rio de Janeiro – IERJ: entrei lá e gostei, tinha sala de balé,
sempre quis ser dançarina. Não senso? Bom senso?
Interessante observar a superação do desejo de ser dançarina pelas condições
socioculturais estabelecidas e como estas, mudaram-lhe os rumos de sua história. Ser
professora, naquele momento, conforme narrou, era a possibilidade única e consistente
de ingressar com mais rapidez no mundo do trabalho o que implicou, também,
aprender a gostar do que fazia/faz e ingressar numa escola normal e, atualmente, ser
uma professora que realiza seu trabalho com tenacidade e compromisso social, como
nos mostrou mais adiante:
6
Recorda-nos Walter Benjamin: (... ) a experiência da arte de narrar está em vias de extinção. São cada
vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. BENJAMIN, W. – Magia e Técnica, Arte e Política.
1993, p. 197.
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(…) As crianças eram muito difíceis, muita miséria, comecei a tomar gosto e a questão da
educação virou uma luta política – eu nunca gostei de dar aulas, mas eu faço e faço bem
feito porque acho que estou contribuindo de alguma forma com aquela turma que está ali.
Não tenho idéia de que vou mudar o mundo, mas para aquelas crianças acho que alguma
coisa vou mudar. Meu professor de francês falava uma coisa: ‑ Faça o que fizer, faça bem
feito. (Narrativa colhida em 2000).

Analisando as falas das professoras e suas práticas no dia-a-dia como alunas e
seus relatos na prática escolar nos levou a perceber que aquelas que demonstram um
compromisso político com a educação, na maioria das vezes, são as que não separam
os saberes construídos nos cursos de formação, dos saberes do quotidiano e, aqueles
que histórica, social e culturalmente constroem em suas vidas e/ou militâncias política.
Essas professoras questionam tais saberes, seus sentidos e não negam suas origens,
culturas e classe social. Falam dos lugares-espaços que ocupam, possibilitando em seu
trabalho escolar o aflorar das diferenças em sala de aula. Criam as possibilidades dos
paradoxos necessários às mudanças. Enfim, são as professoras, que não tendo perdido
de vista a noção de que seus conhecimentos e saberes como produto das condições
em que vivem, das tradições que carregam de sua cultura e dos estudos que realizam,
trazem em si mesmas as melhores condições de intervir, juntamente com os alunos
das camadas populares com os quais trabalham na busca partilhada pelo exercício
em um espaço público mais amplo. Visão que se revigora na fala de uma outra aluna
(…) quero que elas (as normalistas a quem deseja ensinar) participem da construção de
uma outra escola, para o III Milênio, voltada para a ética, para a valorização ecológica
e saibam o quanto é importante uma criança aprender tudo isto na escola». Relatos que
se somam a outros:
(...) eu não sabia o que era Pedagogia. Aí, eu fui procurar saber o que era aquilo, e vi uma
frase que dizia assim e representava a Pedagogia: « Você não dá o peixe tem que ensinar a
pescar». Eu passei minha vida toda procurando alguma coisa que dá o peixe e descobri que
o que eu queria não era dar o peixe, era ensinar a pescar. Acho que já tinha esse lado de
ajudar as pessoas, sabe?

Todavia, constatamos em muitas das narrativas ouvidas, muitas contradições,
adesões e contestações aos discursos dominantes, que vão moldando e afirmando
subjetividades como produto dos inúmeros e múltiplos processos de subjetivação, cujos
efeitos podem se presentificar, na escola, por meio de subtrações e simulacros que se
concretizam na vida de aprendentes e ensinantes. São condicionantes que afastam as
possibilidades da qualidade crítica necessária em que se sedimentam na exclusão de
muitos temas considerados, ainda em nosso tempo, pelos arquitetos dos poderes e
dos saberes, como perigosos e insidiosos, porém úteis às políticas de controle da vida
social, determinantes nas políticas públicas educacionais, os saberes e conhecimentos
que se ligam à existência de outros modos e formas culturais, outros que articulam
conhecimentos sobre os corpos humanos e suas sexualidades, além daqueles que
permitem erigir, como paradoxo, a partir do amor de si e do amor ao(s) outro(s), o
erotismo como guia e artífice dos atos de criação e afetos.
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4. Conhecimento, doxa e paradoxo: o mesmo, o uno e o contraditório nas
políticas públicas de Educação Sexual
Capturando das teses de Deleuze (2000: pp. 105-109), a contestação do pensamento de um Eu coextensivo à representação ou um indivíduo coextensivo ao Ser,
indicadoras de que: (...) em ambos os casos, permanecemos na alternativa do sem-fundo
indiferenciado e das singularidades aprisionadas, recupero a temática em questão que
tem no conhecimento humano seu fundamento, sendo ele entendido, como aquele
que se movimenta em um mundo de singularidades nômades não mais aprisionadas
na individualidade fixa do Ser infinito nem nos limites sedentários do sujeito superior,
em sua finitude, como tampouco, na famosa imutabilidade de Deus, nem nos limites
absolutos do conhecimento neutro proposto pelas ciências universalistas, como
argumenta Deleuze (2000, pp. 109-110).
Assim pensando, trago de volta a idéia do devir a nos indicar as possibilidades do
nascimento de um outro discurso, de outra narrativa política que não se prenda mais
aquele da forma nem do informe, aquele que é antes de tudo do informal puro, onde
não mais existam sujeitos dos discursos, onde o não-senso e os sensos não sejam mais
oposições simples, mas um a presentificar-se no outro. Nem é o homem nem é Deus,
tampouco o homem no lugar de Deus, conforme sinaliza Deleuze (op cit), como aposta
para o futuro, principalmente quando se consideram as relações atualmente postas na
vida das mulheres, na sua formação e em seus direitos de vida, trabalho e liberdade
de ser apenas o que se é.
Esse discurso, como produto dos sonhos de Nietzche nos conduz ao que restava dos
monstros que habitam as profundezas e as figuras do céu, tendo como prevalente uma
singularidade que liberta, anônima e nômade, ao percorrer todas as coisas, homens,
plantas e os animais, independentemente, das matérias que lhes deram individuação e
das formas de sua personalidade: super-homem que não quer dizer outra coisa, senão,
o tipo superior de tudo aquilo que é (Deleuze, 2000).
Tal como Nietzche que teve a coragem de trazer do fundo os espectros dos monstros
não tão silenciados, para destas profundidades, poder discernir as mil vozes e a forte
vontade de fazer falar todas as vozes, correndo o perigo de ser ele mesmo tragado por
elas, como acontece a uma pedra atirada à mansidão das águas de um lago que se
vê sucumbir à fragilidade da superfície e afogar-se nas profundezas dos fenômenos,
nós mulheres, nós professoras não podemos suportar a superficialidade com que os
discursos são ditos e mesmo não-ditos, ainda que tal superficialidade, fabricada e
cumprida historicamente, venham impedindo nossos maiores voos aos ventos e brisas
das democracias insurgentes, mesmo quando neles se agitavam/agitam no fundo os
homens, os deuses, as virtudes e o caos.
Enfim, torna-se necessário transformar esse estranho discurso que devia renovar a
filosofia, a política e a criação que trata o sentido, não como predicado, como propriedade, mas como acontecimento, de forma a nos permitir compreender a intensidade
das propostas de superação do senso comum e do bom senso como possibilidades de
avanços que nos capacitem a construir um outro discurso pedagógico e político de
mundo que aposte no múltiplo e no hibridismo dos seres e da vida, bem como na
complexidade que nos oferece (a quem pode ver) a diversidade dos acontecimentos e
das experiências comuns e incomuns (Deleuze, 2000: pp. 111-112).
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Entre a tessitura dos argumentos, ainda que breves e tímidos, que venho trazendo,
mais um exemplo a ser tomado em relação às possibilidades de subverter a doxa temos
um outro conceito elaborado e sistematizado por Deleuze e Guatari num encontro
que marca uma nova fase das idéias filosóficas do primeiro, o conceito de rizoma,
concebido em capítulo de Mil Planaltos (Mil Platôs) a partir do esforço de «pensar de
outra maneira», como sugere Michel Foucault. A incorporação de tal conceito ao eixo de
análise deste trabalho é pensamento que fornecerá o rumo a estas últimas reflexões sobre
as políticas de Educação Sexual e nas contradições percebidas pelos professores em sua
ação e em seu empirismo revelador, nos mostram que tais políticas promulgadas como
pertencentes a esta visão de transcendentalidade, de imanência do possível na superação
de antigos modelos em uma transversalidade que nada mais é que a permanência de
discursos despóticos ao manterem os mesmos conceituais e as hierarquias como as da
mônada dominante. Na verdade é preciso que se entenda que aquilo que existe é o eterno
embate entre o modelo e o processo; entre um fluxo estático e um fluxo energético
de energias, de potências. «Os conceitos deleuzianos são rizomáticos e pragmáticos:
circulam no plano de imanência e seu movimento é seu sentido» (Gil, 2008, p. 257).
Se as singularidades não habitam as superfícies, apenas por lá se acham incompletas
e inconsistentes, procuraremos indicar como alguns discursos políticos que visam a
organização da Educação Sexual no Brasil e em Portugal, nossos espaços de investigações
tendem a ordenar-se de forma a adquirir significação, manifestação e designação
permanentes em mesmismos, contradições impossíveis de fazer ler a energia potencial
de sua formação e reconstrução capaz de fazer emergir das profundidades, lugar dos
acontecimentos-singularidades, as possibilidades de construção de novas formas de
atualizar-se e renovar-se.
Um primeiro olhar às políticas mais recentes de Educação Sexual nos dois países
em estudo, constata-se que os documentos em ambos os países salientam a importância
dos docentes em atuar junto aos educandos, tanto por suas competências técnicas e
pessoais como por suas habilidades para distinguir aquilo que deve ser explicitado sobre
a sexualidade e aquilo que a sociedade representada pelas instituições sociais demandam
para ser dito (Patane, 2009)7. Ou seja, todo um senso-comum e um bom-senso estão
a ser requeridos por este profissional de modo a cumprir sua missão com sucesso – ser
um bom articulador político capaz de conseguir adesões, participações voluntárias e
contribuições junto à sociedade como um todo.
«A sexualidade é das características humanas mais determinadas e moldadas pelo processo
de socialização» (Ministério da Educação, ESMELO, 2000, p. 23).
«Como dimensão humana eminentemente relacional e íntima, a sexualidade tem uma
vertente emocional e é um elemento essencial na formação da identidade global, do
autoconceito, da auto-estima […] do bem-estar físico e emocional dos indivíduos»
(Ibdem, Idem).
Linhas Orientadoras [ESMELO, 2000], e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental no Brasil [PCN`s, 1997;1998]. Fundamentaram-se em concepções orientadas pela Organização
Mundial de Saúde – OMS, braço da Organização das Nações Unidas – ONU, eficiente orientadora dos
discursos internacionais no que diz respeito aos centros de decisões dos países periféricos (Patane, 2009).
7
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«Cada sociedade desenvolve regras que se constituem em parâmetros fundamentais para o
comportamento sexual das pessoas. Isso se dá num processo social que passa pelos interesses
dos agrupamentos socialmente organizados e das classes sociais, que é mediado pela ciência,
pela religião e pela mídia, e sua resultante é expressa tanto pelo imaginário coletivo quanto
pelas políticas públicas, coordenadas pelo Estado» (PCN,1997; 1998, p. 78; 295).

Vejam comigo alguns aspectos da linguagem a considerar: sexualidade … mais
determinada e moldada no processo de socialização; formação da identidade global; regras,
parâmetros para o comportamento das pessoas … mediado pela ciência, pela religião e
pela mídia … resultante se expressa pelas políticas públicas. O que se espera desse Eu,
desse Nós multidão de seres a serem educados para a sua sexualidade? Conscientes
e inconscientes? Analisados e analíticos? Senso-comum e bom-senso se reúnem em
um mesmo espaço-tempo e deles se espera a mesma coisa. Saber representativo e
representado de uma ordem unívoca. Esse Eu-eu e esse Eu-multidão a quem devo
servir é também produtor de multiplicidades, nem sempre se congela numa força
imutável e autodestrutiva, é também, imprevisibilidade. É com isso que eu conto, com a
possibilidade sempre viável das linhas de fuga, da subversão da doxa, da explicação de si
por si mesmo, daquele «não sei quê» que me/nos aflige. Reparem como o senso-comum
e o bom-senso que agem sobre os professores em suas narrativas leva-os a desejarem
ser os artífices da transformação social sem perceberem que passam a transformar ou
serem transformadas pelos discursos das políticas públicas dominantes. Se aprender
a pensar se faz no exercício constante do mesmo, como pensar criticamente se às
mulheres podam a sensibilidade, as possibilidades históricas da memória e de enxergar
a diferença que nos habita?
Os fragmentos discursivos apresentados em sua superficialidade, sob o avesso do
espelho de Alice, evidenciam que a idéia fundamental é divulgar uma perspectiva de
sexualidade e de educação sexual que permita a reflexão, a compreensão e o respeito à
diferença, de modo a romper com amarras sociais impostas pelas instituições modernas,
entretanto a conversão do Mesmo no Diferente nos indica um senso‑comum eivado
de condições para que se aprenda um determinado saber enquanto a sua torção (o
paradoxo) propõe que se faça um exercício discordante de toda idéia de representação
e da unicidade progressiva dos sentidos.
Assim, defende-se tais políticas numa perspectiva de sexualidade diferente das que
foram constituídas de rigores e das instrumentalidades, especialmente organizadas
para dar o tom das relações de poder entre homens e mulheres, entre jovens e velhos,
entre pais e filhos, entre educadores e alunos, entre religiosos e leigos e, entre os
centros de decisão política e a população, no entanto reafirma-se um sentido único,
aquele que vai do mais diferenciado ao menos diferenciado; do singular ao regular,
ao regrado, normatizado. Escreve Deleuze «o bom-senso desempenha papel capital
na determinação da significação, como produto não desempenha nenhum na doação
de sentido, isto porque ele vem sempre em segundo lugar, … porque «pressupõe uma
outra direção», aquela que é conferida pelo paradoxo que vai do menos diferenciado
ao mais diferenciado. E, completa: «o bom senso não se contenta em determinar a
direção particular do senso único, ele determina primeiro o princípio de um sentido
único em geral, reservando-se o direito de mostrar que esse principio, uma vez dado,
nos força a escolher tal direção de preferência a outra» (Deleuze, 2000. pp. 78-79).
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A escolha do paradoxo para nossas argumentações se deve justamente àquilo que
o define «ele não consiste em seguir a outra direção, mas indicar que o sentido toma
sempre os dois sentidos ao mesmo tempo, as duas direções ao mesmo tempo. O
paradoxo como paixão descobre que não podemos separar direções nem instaurar um
sentido único, porque é próprio do sentido não ter direção, não ter bom nem mau
sentido, mas sempre as duas ao mesmo tempo em um passado/futuro fragmentado e
alongado (Ibdem, idem, pp. 79-80).
Em síntese, vivemos hoje uma fase de estruturação social da sexualidade que exige
que a construção de identidades sexuais compreenda o hibridismo e a versatilidade
que hoje estão integrados aos estilos de vida contemporâneos e aos imperativos da
globalização/localização. O significado e a oportunidade de expressão das sexualidades
múltiplas e plurais levam ao aperfeiçoamento do senso crítico dos sujeitos e a formação
de uma consciência para a implementação efetiva de uma educação para a diversidade
e para igualdade de oportunidades, que garanta de fato os direitos da pessoa humana,
a superação de preconceitos, de estereótipos, de heterossexismos e da homofobia
ainda arraigados e atuantes nas relações parentais, interpessoais, interssexuais e nos
relacionamentos amorosos da vida quotidiana.

5. Para Não Concluir
Comentei, tratando de sentidos e paradoxos, que entre frágeis superfícies e
profundidades a desvelar, surgem imagens poéticas, mas também, fantasmas e enigmas
de um mundo em que transitam pontos de vista de Marinas, Teresas, Adrianas, Estelas
e, muitas outras vidas de mulheres e professoras em seu ofício. Refleti sobre as políticas
públicas de Educação Sexual indicando que suas crises são também crises de sentido.
A partir da perspectiva de análise adotada refletimos sobre o conhecimento, a
sexualidade, as relações de gênero, em sua articulação com os patrimónios pessoal e
cultural, remexendo as vísceras das várias formas de comunicação que, entre nós, as
mulheres professoras realizamos resistências e lutas para a conquista da liberdade, bem
como as possibilidades de poder situar tais reflexões face às possibilidades de efetiva
transformação que tome por base a autonomia dos sentidos, pela subversão da doxa.
Como a articulação entre o senso comum vulgar ao bom senso ligado às tradições
e à religiosidade reforçam imagens construídas em um passado em que ser professora
era das poucas profissões de status, permitida às mulheres das classes sociais em
ascensão, profissão das mulheres honestas, e possível de realizar-se fora de casa com
a permissão/concessão dos homens, desde que não fossem abandonados os deveres
da casa e o amor/cuidados a serem dispensados no ethos familiar. Vemos, ainda hoje,
presente nos muitos discursos as vozes que se contradizem situadas entre a outorga
masculina e o desejo da liberdade da escolha. Não é por acaso que a Pedagogia e os
Cursos de Formação docente raramente se constituem a primeira escolha das jovens
mulheres e rapazes para acesso aos Cursos Superiores.
Enfim, se para as questões tradicionalmente seqüestradas aos discursos e às políticas,
a sexualidade e as relações entre os gêneros, mais facilmente podem nos colocar diante
das transformações pela sublevação dos sentidos, como paradoxo, consideramos suas
dificuldades para superar as amarras colocadas pelas «vicissitudes» próprias do capital
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e seus poderes coercitivos e disciplinadores de corpos e mentes. Necessário se torna
transcender o seu processo histórico que o coloca tanto ordenado quando em sua
positivação (pelos interesses do capital) quanto difuso em sua concepção natural, e
ressignificá-lo como paradoxo, de modo a possibilitar a tomada de consciência das
pessoas por sua dignidade ética como referência para que haja respeito de um para
com os outros.
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20th and the beginning of 21 centuries have been filled by optimistic and pessimistic,
apocalyptic and utopian predictions for a decline of social, society crisis, civilization
crisis, the end of history, and clash of civilizations. These predictions were promoted
by such versatile phenomena as communistic experiment in the Soviet Union, two
world wars, the termination of «cold war», transition to a postindustrial society,
neo-colonialism, and also formation of a new sociality in the conditions of transition
of mankind from not complete modernist to postmodern.
The concept of «post secular society» was offered by Jürgen Habermas who
declared beginning of the post secular society’s epoch. He believes that modernity is
not cancelled by postmodernity, but dialectically «overcoming» by it. Postmodernity
retains the major secular achievements of modernity: freedom of worship, separation
of church from the state, autonomy of a person. However modernity has appeared
not finished and consequently the postmodern is deprived prospects of independent
existence. Because of it in the postmodern culture secular mixes up and intertwines
with religious1.
Apocalyptic tendencies from time to time were inherent in representatives of
modernity (Oswald Spengler, Arnold J. Toynbee), however postmodernists more
actively, than representatives of other scientific approaches to a society explanation,
put forward assumptions of the end of the social2.
Certainly, it does not mean disappearance of social as that, but essential change
of our representations about it in connection with dying off of out-of-date forms
of sociality. Jean Baudrillard believes that our contemporaneity is a mass society as
implosive phenomenon, «not mastered by any traditional practice and any traditional
theory, and may be in general by any practice and by any theory». Having neither the
past, nor the future, the masses have no real history. They function as a huge black
hole absorbing and destroying culture, knowledge, power and social. The society
consisting of them loses rationality and social loses sense3.
The masses wish shows, they are interested only in signs, game of symbols which
are not possessing sense, existing in simulation sphere in space of inexpressible social or
in space where social already is not present. Social becomes simulation, simulacrum of
social. The reality of public life turns into hyper reality in which simulacra dominate as
self‑sufficient and not sending signs to anywhere. The person lives in the sign‑symbolical
environment designed by him. The present world economic crisis can be treated as
the first global crisis of hyper real economy.
Globalization has made total a market principle of the organization of a social life.
The market competition becomes universal, checking on a survival all social relations
and institutes in various societies. Globalization puts problems for subjects, as well as
for objects of this process, therefore various societies sharply react to it – western and
eastern, South and North societies. As Peter Grechko writes, «the contemporaneity bears
with itself settlement, conveniences, cosiness of life and simultaneously – uncertainty,
HABERMAS, Jürgen – The Future of Human Nature. Moscow: Ves Mir, 2002 (in Russian).
BAUDRILLARD, Jean – In the Shadow of the Silent Majorities or the End of Social. Ekaterinburg:
2000 (in Russian).
3
BAUDRILLARD, Jean – In the Shadow of the Silent Majorities…, p. 7, 8, 15.
1
2
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insecurity, discomfort of life. Some do not maintain its historical pressure; they are lost
before its novelty and desert – far away from «nightmare of progress», in conservatism,
traditionalism, involutionism»4.
Fundamentalism becomes one of noticeable forms of such escape from the global
contemporaneity in various societies. Fundamentalism is usually interpreted as a set
of ideas in which the conscious protest of traditional culture against modernization
processes is made. At the same time, fundamentalism is modernity’s product. It draws
attention to itself by the facts of destructive behavior of its radical followers, shown
in extremism and terrorism. Because of this fundamentalism frequently is identified
with terrorism, medieval obscurantism and fanaticism.
The word «fundamentalism» was originally applied in the USA in second half of
the XIXth century to the characteristic of some Christian groups formed by orthodox
representatives of evangelic church (Calvinists, Presbyterians and Baptists), and then
antidarvinists at the beginning of the XXth century. Only later this concept began to
be used by the western researchers studying Islam, Judaism and other religions. In
modern conditions it is used at the description of theoretical and practical activity of
a set of religious and political movements and organizations – Christian (Protestant,
Catholic and Orthodox), Judaic, Islamic, Hindu and Buddhist. Involvement into it
of representatives of many societies makes fundamentalism the global phenomenon.
Certainly, such difficult phenomenon as fundamentalism cannot be reduced to one
of its aspects, for example, to extremism. Fundamentalism shows itself in theological
discussions, cultural creativity, conflicts of values and of political ideologies, in political
life. For designation of these processes, except the concept of fundamentalism, such
concepts as religious revival, puritanism, integrisme, revivalism, religious radicalism
are widely used. They reflect aspiration of supporters of fundamentalism to return to
spiritual sources, to roots, to reach unity of the society on the basis of religious values,
to revive «true» religion and to recreate on its basis the society.
Fundamentalism is inherent not only to traditional religions, but it is also shown
in activity of new religious movements and sects. Except religious also exists secular
fundamentalism. It is possible to rank to fundamentalism such secular phenomena as
social movements (the right – and extreme Left, ecological, feministic) and political
movements (Marxist, liberal fundamentalism).
For fundamentalism is characteristic adherence of a group of people to certain
idea which they protect, use for criticism of the present and suggest to realize in
practice. In this sense fundamentalism represents one of kinds of cultural creativity,
interpretation of the phenomena, production of knowledge, finding of sense of social
existence. Fundamentalists live in mythological time, tensely perceiving rupture
between once taking place «Golden Age» and the present which, on their belief,
represents result of degradation of ideal model. Representations about history and
progressive social development, generated by the European Enlightenment in process
of demythologization and secularization of the world picture, are rejected by them.
GRETCHKO, Piotr – Temporal multi-layered social: Modernity as a challenge. In Social: roots,
structural profiles, contemporary challenges. Moscow: ROSSPEN, 2009, p. 317. (in Russian).
4
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Therefore the more is distinction between an ideal and reality, the more conviction
of fundamentalists in their correctness and in desire to find someone guilty and to
return the society into a former condition according to the slogan «the Future in the
past». The appeal to spiritual awakening and revival makes a basis of fundamentalist
ideology. The religious fundamentalism is born from aspiration to «original» religion
and to overcoming of «corrupted» religion. It is necessary to consider also the context
of modernity in which fundamentalist movements were appearing, – secularization, and
loss of traditional religious and moral values. For unhistorical and traditional religious
fundamentalism societies of modernity and postmodernity are initially unacceptable
and are represented by recourse in comparison with «Golden Age».
Fundamentalism’s mythology is closely connected with its irrational traditionalist
orientation obviously excluding possibility of its own bases’ reflexion. In the modern
world fundamentalism is fruitless in divinity and apologetics, but it is easily mobilized
for «defense of faith» by practical actions. Without ability to reflexion, self-criticism
and irony the archaic culture being at contact to other, more developed culture, comes
off second-best, loses its world outlook definiteness. Situation in many Third World
countries serves as an example of such painful transitive condition. Nevertheless in
more developed societies also there can be a conflict between more and less developed
subcultures. In case of inability to solve such conflict, the concrete culture can get under
fundamentalism influence. If the fundamentalist culture refuses to work on adjustment
of dialogue and passes to active protection of the traditional bases of culture, it switches
off itself from the basic current of a life and marginalized. Thus it protects values which
already as a whole are unusual for its own society. It cannot lean against this society,
but is ready to promise the radical decision of all problems to those individuals who see
possibility of own adaptation in fundamentalist community and find set of adherents.
One of the major global tendencies of social development of mankind at the end
of the XXth – beginning of the XXIst centuries is active use by individuals, peoples,
population of whole regions – ideas of religious and civilization unities as bases of
cultural identification. These ideas also can be used by fundamentalist movements.
There is variety of fundamentalist movements connected first of all with distinctions
in ontological representations, in the importance of political aspect and in historical
experience. But between its separate kinds deep similarity is observed: their essential
part is aimed at the statement of religious nature of modern societies. Disintegration
in the end of the last century of world socialist system has resulted, besides other, in
destruction of ideological contradiction between liberalism and socialism. Without it
the considerable part of the mankind rejecting liberalism, has appeared in a situation
of loss of hope of justice celebration in earthly life. Sharp disproportions in economic
development and aggressive penetration of the western mass culture have practically
deprived the Third World countries of possibility to overcome cultural and political
rupture, to keep civilization foundations. In these conditions the huge negative
potential of social energy has been collected which cannot be realized through model
of rational adaptation to the globalized contemporaneity in the situation of unequal
partnership. The requirement has become aggravated for change of value system at
level of elite and population. So, in consciousness of inhabitants of the Middle East
the dominating role starts to pass from nationalism to Islamic religious identity,
frequently radical one.
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While in the Western societies a special urgency have got appeals to overcome
dissociation and individualism, to spiritualize life the in secularized world, to return
to values of a traditional family, to belief in God. Here religiousness strengthening has
proved itself in the form of strengthening of conservative moods. This conservatism was
basically reaction of the population to painfully negative consequences of globalization.
Practically uncontrolled population migration from Asia and Africa to the USA, the
Western Europe have led to occurrence of cultural, economic and political problems
and complication of relations between the local and alien population. As a result both
have addressed to the politicized variant of religion, having seen in it a protection
frame from alien cultural influences and social problems. Organizing idea of this
search is creation of an image of «Other» and the hatred sermon to it as to the reason
of all harm in a society5.
Thereupon it is possible to name the present situation in the Western society a
collision of fundamentalisms: representatives of the radical Christian (post Christian)
population tend to the extremely right ideology, and immigrants-Muslims – to Islamic
fundamentalism. It is the conflict of Islamic fundamentalism and democratic fundamentalism which Benjamin R. Barber calls the conflict of «Jihad» and «McWorld»6.
Muslims are proving that in the XXIst century anti-Islamism becomes the same
prominent feature of the extremely right ideology as was anti-Semitism last century.
In the USA there were cases of display of fundamentalism in foreign policy where
antagonism to Islam replaced hatred of the USSR. For example, the war with terrorism
begun by the American administration after September, 11th, 2001 had theological
definition of a war with a certain evil, a holy war. The Christian fundamentalists
supporting President George W. Bush, treated terrorism as evil, originating in Islamic
fundamentalism. It turned out, that the modern state defined the foreign policy by
means of categories of a religious paradigm, biblical world view. Thereby the given
state actually from the secular turned in clerical, declaring a crusade against adherents
of a different creed, in this case against Muslims7.
Certainly, it was the fundamentalist ideological construction in which Islamism
has been transformed into simulacrum. As Zbigniew Brzezinski writes, «the accent
on terrorism was politically expedient owing to vagueness of this concept. After
September, 11th the concept «terrorism» has been brought home to each American
mind. As a consequence, there was no necessity to explain neither how «the global
war with terror» is conducted, nor how to learn when this war of new type with the
imperceptible enemy will be over… Terrorism has replaced the Soviet nuclear weapon
as the main threat, and terrorists inspiring fear (potentially ubiquitous and as a whole
identified with Muslims) have come instead of communists»8.
5
Extended recently there is a phenomenon of «hate speech», indirectly reflecting the world of confronting
identities, co-existing in a polycultural society and at times is artificially «warmed up» to mutual enmity by
political grounds. Malkovskaya, Irina A. – Sign of communication. Discursive matrixes. Moscow: KomKniga,
2005, p. 161-166. (in Russian).
6
BARBER, Benjamin R. – Jihad vs. McWorld. N.Y.: Ballantine Books, 2001.
7
PHILIPS, Kevin – American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and Borrowed
Money in the 21st Century. N.Y.: Viking, 2006, p. 250-262.
8
BRZEZINSKI, Zbigniew. – The last sovereign at the crossroads. Russia in the global policy. Moscow.
N.º 1 (January-February 2006). (in Russian).

238

Mass media reproducing hyper reality, do frightening the population simulacrum
of terrorism in general and Islamic, in particular, by the important means of political
manipulations. It leads to that the important political and military decisions (about
restriction of the rights and freedoms of citizens, about making strikes on concrete
territories, about creation of antiterrorist coalitions) can be accepted as the answer
on simulacrum of Islamic terrorism. The declared infinite war without restrictions in
time and in means against terrorism (Islamic) can be conducted against simulacrum,
instead of the real phenomenon. It serves the elite’s control over the population which
social energy has already died away and which, as writes Jean Baudrillard, forms «the
real masses, being most part of time in condition of uncontrollable fear or vague
alarm, on this or on that side of judiciousness»9.
Crisis or desocialization of the modern Western society is shown also in that the
militarism becomes an essential element of national identity’s formation. Using the
concept of «spectacle society» Henry Giroux writes that «language of a policy in the
increasing measure is mediated by terrorism performance in which the fear and violence
became key concepts for comprehension by the individual of the place in a society. …
The law and violence became indiscernible in process of occurrence of societies in the
legitimacy crisis, incapable to guarantee protection to the citizens, strengthening «the
culture of fear». In these conditions citizens lose the former status of consumers of
material products and are organized basically not by means of common responsibility,
but common fears»10.
Reaction of the Muslim world to the secular Western challenge were 1) modernization as the maximum adaptation of the Islamic heritage to the present with use of
Western achievements and 2) fundamentalism as formal return to initial ideal Islam
and resolute refusal of alien adoptions. Both of these processes occur in a context of
traditionalism, dominating in the Muslim world.
The Islamic fundamentalism draws to itself special attention in the modern world
and there is a historical explanation of this. With the beginning of the colonial epoch
(XVII-XIX centuries) for the Eastern peoples, including non Muslims, the European
colonizers became a symbol of aggression, enslavement, exploitation. All Eastern
peoples and religions influenced by the Western invasion, have led struggle against it.
But Muslims, longer than others communicating and battling with European «infidels»
and more than others accumulated insults on them and claims to them, were especially
persistent in the anticolonial resistance, in aversion of all Western. It has left traces
on the subsequent character of mutual East-West relations in which Muslims have
incurred function of the most consecutive defenders of the Eastern originality, most
9
BAUDRILLARD, Jean – In the Shadow of the Silent Majorities…, p. 16. See also: JAYASURIYA,
Kanishka. – «September 11, Security, and the New Postliberal Politics of Fear». Neprikosnovenni Zapas. Moscow.
Nº 6 (4/2004) (in Russian). Similar processes occur in Russia where, according to Alexei Malashenko, «the
image of the enemy promptly formed in the Russian society, is obviously painted in religious tones. Islamic
threat gradually turns to the main «scarecrow» in perception of which numerous household stereotypes and
arising state ideology of opposition to all that seems «alien» intertwine». MALASHENKO, Alexei – «How we
see Islam». Russia in the global policy. Moscow. V. 4, Nº 5 (September-October 2006) p. 117 (in Russian).
10
GIROUX, Henry A. – Beyond the Spectacle of Terrorism: Global Uncertainty and the Challenge of the
New Media. London: Paradigm Publishers, 2006, p. 2.
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irreconcilable opponents of modernization and westernization going from the West,
the firmest followers and keepers of religious traditions and cultural heritage.
The disappointment of broad masses of Muslims in ideas of secular nationalism
and the Muslim socialism connected with it has begun at the second half of the XXth
century because of inability of their carriers which have appeared at the power after
achieving of independence by former colonies, to solve essential social and economic
problems. Besides, formal independence has not led to economic independence. The
young sovereign Eastern states continued to play a role of backward periphery. It was
sharply felt by all peoples, and first of all Muslims, as national humiliation, as the
underlined aspiration of the West to domination and inequality, including – in the
field of a religious life. The Islamic fundamentalism has appeared in these conditions
and found its basis in such regions. It represents attempt to «return to sources» of
early Islam.
It would be incorrect, as one sometimes does, to put an equal-sign between Islamic
fundamentalists and Islamic extremists. Fundamentalists can be quite peaceful people
respecting the law and an order, and entirely turned to protection of Islamic traditions,
Koran and Sharia observance. However in some cases the fundamentalism enters the
realm of politics and generates radicalism, violent ways of its realization as political
ideology are used11.
According to Robert Landa, social base of Islamism make marginalized masses
of the Muslim world, which have appeared victims of modernization and globalization. «In effect, – he writes, – direct result of these processes of modernization and
globalization were fast growth of impoverishment of the East, high rates of peasantry’s
ruin and plentiful replenishment of social lower strata of east city in huge masses of
rural marginals. About half of these persons remain unemployed or without certain
employment. That transforms cities, first of all of the Muslim East, into a social
powder cellar»12.
Sociality’s destruction is obvious in a number of the Muslim states, recently exposed
to active influence from the developed countries. It is possible to reckon Afghanistan,
Iraq, Lebanon and Pakistan among them. Quite probably such intervention and the
subsequent social crisis may take place in Iran and Syria. The Palestinians which till
now do not have their state, also is an acute example of destructuration of social. So it
is quite reasonable for desocialized Islamic masses, as representatives of the traditional
society, return to spiritual sources of their culture. In search of an exit from a social
crisis they frequently refer to their social mythology. The oblivion of tradition appears
in such cases the reason of failures of the Muslim society and necessity of returning to
it is proclaimed. Muslims address to the social ideal of early egalitarian Islam which
was, according to fundamentalists, is betrayed to oblivion as a result of infidels’
intervention and activities of own corrupted leaders.
11
See: ESPOSITO, John – Unholy War: Terror in the Name of Islam. Oxford: Oxford Univ. Press, 2002;
TIBI, Bassam – The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder. Berkeley:
Univ. of California Press, 2002, p. 15-17.
12
LANDA, Robert G. – Political Islam: preliminary results. Moscow: Institute of the Middle East,
2005, p. 22 (in Russian).
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One of the major reasons of existence of Islamic radicalism is the neo-colonialist
policy of the Western powers and, first of all, the USA in relation to the countries of
the Muslim East. The USA do not want to change this policy for reasons of preservation
of the prestige and dominating position of the unique super state, not intending to
observe equality in relations with other countries. It means that objectively opposition
West – Islamic East will be continued, and the Islamic fundamentalism will keep its
importance. From the point of view of civilization analysis the Islamic fundamentalism
can be considered as a variant of the Islamic civilization’s modern answer on a challenge
from the Western civilization. This is an aspiration to preservation of Islamic cultural
identity in a situation of sociocultural crisis, and also an attempt of overcoming
Western globalization by means of own global political project13.
It would be error to conclude that fundamentalism is a pure archaic form coming
of the remote past. Being guided by tradition and leaning on archaic, it, nevertheless,
belongs to and serves the modernity culture. Formation of its identity is caused by the
modernity phenomenon, and not just by theological disputes. Destroying tradition,
causing a cultural shock, changing the ethical bases of a society – modernity generates
fundamentalism. At the same time fundamentalism inevitably appears a product of the
modernization, well substantiated reaction to escalating value of non religious, non
spiritual factors of social life. Its theorists selectively address to tradition, making a
start from, generated by the present, representations about an ideal, and support the
position with the direct reference to the Holy Writ (to Bible, Koran), creating arbitrary
system of religious values gradation and making innovations (for example, «Islamic
democracy»). Oliver Roy considers that islamization is the modern phenomenon
expressing globalization and westernization of the Muslim world. Islamic radicals create
illusions that they represent tradition though in a reality they express the negative
form of westernization, and fundamentalism can act as a westernization tool14.
It turns out, that the fundamentalist antimodernism is inevitably combined with
modernist ideas. They consist in obvious predisposition to formation of totalitarian
ideology with elements of rationality, conviction in primacy of policy over religion,
vision of prime target in transformation of the central political institutes, readiness
to use technological and organizational achievements of other civilizations. Here
is the main difference of modern religious fundamentalism from its predecessors.
Fundamentalism overcomes the contradiction between religion and ideology at the
expense of eclectic connection of belief with reason, revelations with science. «The
third World Theory» of Muammar Kaddafi is rather characteristic in this respect.
The role of fundamentalist idea is contradictory as, especially in the radical form, it
contains both constructive and destructive beginnings. Fundamentalists often do not
differentiate personal and public, rational and irrational, but they can oppose them so
that the individual and private do not disappear completely, that political and religious
beginnings keep certain autonomy to each other. They are able to evolve towards
According to Bassam Tibi, opposition of Islam and the West is the conflict of two universalisms
or world orders and is frequently treated by both parties as «crusade». TIBI, Bassam – The Challenge of
Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder. Berkeley: Univ. of California Press, 2002,
p. 15-17. See also: MANDAVILLE, Peter. – Global Political Islam. London and New York: Routledge, 2007.
14
ROY, Oliver. – Globalised Islam: The Search for a New Ummah. London: Hurst & Company, 2004,
p. 15-29.
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reformation or even modernization. It usually occurs when appear new, nation-wide
scales of responsibility, for example, such evolution occurs in modern Iran15.
Results of realization of projects, previously looking utopian, essentially differ from
an ideal, and such deviations are more evident the more scale and longer a practical life
of a project. The fundamentalist model is not only Utopia as it objectively influences
search of a rational way of social development, creations of the human future standard
models. It allows us to draw a conclusion that the legal fundamentalism can act as
the important factor of development of some modern societies.
Thus it is necessary to make a distinction between the forms of fundamentalism
peculiar to modernity and forms inherent in postmodernity. During the modern epoch
there is the real struggle of secularism with tradition, therefore fundamentalism has
serious political weight. It is more moderated, responsible and frequently merges with
conservatism. Absolutely other situation is in the postmodern culture in which the tradition
has been overcome and in that quality is perceived by postmodernity more tolerantly.
If the tradition also promotes in these conditions to formation of cultural identity it
is already post-traditional identity. As fundamentalism cannot already influence real
development of the post-secular society in any way, it accepts the most extreme forms,
up to the terrorist. Postmodernity leans against pluralism and the tolerance principle.
In culture, as well as in the market, it aspires to realize a full spectrum of possibilities,
inevitably transforming fundamentalism into its system element. Fundamentalism is
compelled to participate in the postmodern project’s realization, appearing as only one
of narratives, subcultures, language games, simulacra existing on the culture market.
After all, the postmodern fundamentalism is doomed to discredit a role of tradition.
According to Alexander Kyrlezhev, it revives tradition in memory, but expels it from
life. Tradition for it is entirely virtual: it takes tradition not from reality, but from
texts and turns into texts. Using means of a technical civilization for distribution of
its ideas, it actually gets to a trap of this civilization. Translations instead of content,
a form instead of an idea, define its development. Criticizing a new epoch, it is not
capable to produce anything except a slogan, a meeting, a web site. It obviously is not
capable to a serious discourse of a modernist style, to scientific work, to meaningful
dialogue, to consolidating action16.
As tradition for it is valuable in archaic shape, in the exotic form, extravagant
and virtual it would be incorrect to see in fundamentalism the defender of tradition
and the opponent of postmodernity. The basic contradiction of fundamentalism with
postmodernity consists in that the last aspires to deprive any set of ideas (religious,
political, scientific) exclusive claims for the metanarrative status, for the absolute
validity, reducing everything to communication’s context17.
15
KUDRYASHOVA, Irina V. – Islamic civilization dominant and modern development of Islamic
polities. Political science: new directions. Moscow. Nº 2 (2003) (in Russian).
16
KYRLEZHEV, Alexander. – Post secular Epoch. Continent. Moscow. Nº 120 (2004) (in Russian).
17
From this point of view it is possible to agree with the idea that «postmodernists and the present
wave of fundamentalists have arisen not only at one time, but also in reply to the same situation, only
on resisting poles of global hierarchy according to at once evident geographic distribution. Appreciably
simplifying, it is possible to assert, that postmodernist discourses first of all are turned to winners in the
course of globalization, and fundamentalist – to losers». HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. – Empire.
Moscow: Praxis, 2004, p. 146 (in Russian).
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There are some aspects of rapprochement of religious fundamentalism and
postmodernism. Both of them address to small social groups and are guided not by
rationality, but by irrationality. They lean not on universal, but on local. Both these
phenomenon address to archaic structures, and in them accordingly dominates collective unconscious over individual consciousness. In this aspect these two extremes,
mutually provoking each other converge. Problems which the mankind during an epoch
of the postindustrial society faces, demand increase in a role of reason, however the
postmodernism and fundamentalism take away to reason ever less a place18.
The Islamic fundamentalism in the modern mass media functions by a principle
of simulation and the imaginary referent, assuming the certain organized phantom
community «Muslims» resisting to citizens of the democratic West. The substantiation
of this simulacrum is carried out with use of scientific theories, sociological researches,
referendums, however more often it serves simulation, instead of referent. These
processes are focused on model, instead of on the reviewer. Panic statements that the
Islamic fundamentalism causes crisis of the Western society, is, probably, attempt of
the western society elite to provide unity of the society at the expense of opposition
of «own» to «other», to keep masses in the field of sense, to keep own disappearing
sociality. And the masses of the Muslims migrants which have appeared incapable to
be integrated into the Western society, fundamentalism gives the chance to create
though marginal, but the certain sociality having the right to their own narrative and
morals. Thus, from the point of view of postmodernism, fundamentalism can serve
one of ways of an exit of crisis of the modern society in which sociality disappears,
and population turns into masses. It serves as means for creation both sense of social
existence, and demand for this sense.
BIBLIOGRAPHY
BARBER, Benjamin R. – Jihad vs. McWorld. N.Y.: Ballantine Books, 2001.
BAUDRILLARD, Jean – In the Shadow of the Silent Majorities or the End of Social. Ekaterinburg,
2000.
BRZEZINSKI, Zbigniew – «The last sovereign at the crossroads». Russia in the global policy.
Moscow. Nº 1 (January-February 2006) (in Russian).
ESPOSITO, John – Unholy War: Terror in the Name of Islam. Oxford: Oxford Univ. Press, 2002.
GIROUX, Henry A. – Beyond the Spectacle of Terrorism: Global Uncertainty and the Challenge
of the New Media. London: Paradigm Publishers, 2006.
GRETCHKO, Piotr – «Temporal multi-layered social: Modernity as a challenge». In Social:
roots, structural profiles, contemporary challenges. Moscow: ROSSPEN, 2009 (in Russian).
HABERMAS, Jürgen – The Future of Human Nature. Moscow: Ves Mir, 2002 (in Russian).
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio – Empire. Moscow: Praxis, 2004. (in Russian).

MALKOVSKAYA, Irina; POCHTA, Yuriy. – «Fundamentalism: menace or rescue?» In Social: roots,
structural profiles, contemporary challenges. Moscow: ROSSPEN, 2009, p. 360-376 (in Russian).
18

243

JAYASURIYA, Kanishka – «September 11, Security, and the New Postliberal Politics of Fear».
Neprikosnovenni Zapas. Moscow. Nº 6 (4/2004) (in Russian).
KUDRYASHOVA, Irina V. – «Islamic civilization dominant and modern development of Islamic
polities». Political science: new directions. Moscow. Nº 2 (2003) (in Russian).
KYRLEZHEV, Alexander – «Post secular Epoch». Continent. Moscow. Nº 120 (2004) (in Russian).
LANDA, Robert G. – Political Islam: preliminary results. Moscow: Institute of the Middle East,
2005 (in Russian).
Malkovskaya, Irina A. – Sign of communication. Discursive matrixes. Moscow: KomKniga, 2005
(in Russian).
MALKOVSKAYA, Irina; POCHTA, Yuriy – «Fundamentalism: menace or rescue?». In Social:
roots, structural profiles, contemporary challenges. Moscow: ROSSPEN, 2009 (in Russian).
MALASHENKO, Alexei – «How we see Islam». Russia in the global policy. Moscow. V. 4,
Nº 5. (September-October 2006) (in Russian).
MANDAVILLE, Peter – Global Political Islam. London and New York: Routledge, 2007.
PHILIPS, Kevin – American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and
Borrowed Money in the 21st Century. N.Y.: Viking, 2006.
TIBI, Bassam – The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder.
Berkeley: Univ. of California Press, 2002.
ROY, Oliver – Globalised Islam: The Search for a New Ummah. London: Hurst & Company, 2004.

244

La crise de la paix et les racines de la guerre
Le déficit interprétatif de la modernité

Georges Contogeorgis

245

Georges Contogeorgis, Professeur de science politique, ancien recteur à l’Université
Panteion d’Athènes, docteur en science politique, Université de Paris II. E-mail:
gdc14247@gmail.com.

Toutes les théories de la guerre et de la paix prennent comme donnée la constitution
statocentrique de l’humanité. Nous entendons par statocentrisme l’approche du
cosmosystème global comme la synthèse des sociétés qui politiquement constituées
(en États) coexistent en son sein, et en l’occurrence sur la planète. En d’autres termes,
on considère que cette structure du cosmosystème est définitive, qu’elle a toujours été
ainsi et que, par conséquent, elle n’évoluera pas non plus à l’avenir. Le corollaire en est
que la science moderne choisit de ne pas relier la question de la guerre et de la paix au
genre et, par extension, à la typologie des sociétés, mais seulement à la morphologie
des régimes politiques qui se rencontrent à notre époque.
Cependant, la question de l’évolutivité ou non de la structure statocentrique du
monde reste ouverte, tout comme les phases du cosmosystème en général, car c’est
d’elles que dépend l’objet de la guerre ou le cadre social de la paix.

1. Les théories dominantes sur la guerre et la paix
L’opinion généralement admise est que la dialectique de la guerre et de la paix
est inéluctable 1. En conséquence, l’attention se focalise sur la justification ou la
condamnation de la guerre, sur l’établissement de limites et de règles concernant son
déroulement, et, par suite, sur l’atténuation de sa cruauté. Parallèlement, on tente
de mettre au point des procédures visant à réglementer les relations entre les États
et épuisant les chances de paix. Dans ce cadre, les guerres sont classées en justes et
injustes, agressives et défensives, ou en liaison avec leur but2.
Pour ce qui est la motivation du phénomène de la guerre, diverses hypothèses sont
formulées, émanant des visions du monde en général, comme par exemple le libéralisme
et le marxisme. Hypothèses qui, au fond, ne se différencient que par les manifestations
plus particulières de l’enjeu, telles l’interprétation des intérêts (économiques, de classe,
nationaux, religieux, etc.) qui agissent comme mobile, ou la recherche des «causes»
psychologiques corollaires de la guerre, etc. 3
1
Citons à titre indicatif certains auteurs classiques, comme Carl von Clausewitz, R. Aron, H. Arent,
C. Castoriadis, etc. Dans On War (edited and translated by Michael Howard and Peter Paret, Princeton,
Princeton University, 1976, rev. 1984), Clausewitz définit la guerre comme un acte de violence visant à
forcer l’adversaire à se soumettre à notre volonté. Ailleurs, il souligne que la guerre est un acte de contrainte
et, par conséquent, de privation de la liberté, et il ne manque pas de distinguer les guerres subversives qui
visent la liberté. Précisons ici que la guerre civile est le point de rupture du système interne qui amène à
envisager la réalité intra-sociale en termes interétatiques. Ce texte examine principalement la question de
la guerre et de la paix dans le cosmosystème global.
2
WALZER, Michael – Just and unjust wars: a moral argument with historical illustrations. New York:
Basic Books, 1977; ARON, R. – Paix et guerre entre les nations. Paris: Calmann Lévy, 1962; ELSHTAIN, J.
B. – «Just War Against Terror». Journal of Military Ethics, Vol. 4, Issue 1 (April 2005) p. 52-59; HOWARD,
M.; ANDREOPOULOS, G.; SHULMAN, M. – The Laws of War: Constraints of Warfare in the Western
World. New Haven: Yale University Press, 1994; DERAMAIX, P. – Le poids des armes sur la théorie de la
«guerre juste». Disponible en WWW: <URL: http://membres.lycos.fr/patderam/war2.htm>; BENJAMIN,
Charles – La théorie de la guerre juste face au terrorisme et à la lutte antiterroriste. Université de Montréal:
Centre d’études politiques étrangères et de sécurité, 2007; COLIN, Jean – Les transformations de la guerre.
Une lecture de Colin. Paris: Economica, 1989.
3
Voir à cet égard l’analyse circonstanciée de KONDYLIS, P. – Theorie des Krieges. Clausewitz, Marx,
Engels, Lenin, Klett-Cotta. Stuttgart, 1988. De même, ARON, R. – op. cit.; SCHOTT, J. P. – Agression.

247

L’entreprise de reconstitution, sous la férule anglo-saxonne, de l’ordre mondial
qui a suivi l’effondrement du socialisme réel s’est accompagnée de l’élaboration de
toute une théorie associant l’enjeu de la guerre et de la paix avec la civilisation. Le
propre de cette théorie réside dans ce qu’elle prétend, d’une part, que la culture est,
à peu de choses près, l’équivalent tautologique de la religion et que, d’autre part, la
familiarité ou non d’une société avec la «démocratie» est directement liée à son vécu
religieux. La théorie de la «paix démocratique» prétend précisément que la diffusion
de la démocratie dans le monde apportera la paix4.
Cette hypothèse prend pour donné que la démocratie est étroitement liée à la paix,
contrairement aux autres régimes et, concrètement, aux régimes autoritaires, plus enclins
à la guerre. Vont dans le même sens, en fait, les différents mouvements soi-disant
«pacifistes» qui tentent d’associer la paix tantôt au genre de régime politique, tantôt au
genre d’économie et souvent avec d’autres éléments du fonctionnement interétatique 5.
Chicago, 1958; BOULDING, Elise – Cultures of peace: the hidden side of history. New York: Syracuse
University Press, 2000; BOULDING, Kenneth – Conflict and Defense. New York: Harper and Row,
1962; BURTON, John – Conflict: Resolution and Prevention. New York: St Martin’s Press, 1990; DAVID,
Charles-Philippe – La guerre et la paix, Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie. Paris: Presses
de Sciences Po, 2006; GALTUNG, Johan – Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and
Civilization. London: Sage, 1996; HERMANN, Margaret G. et KEGLEY JR., Charles W. – «Rethinking
Democracy and International Peace: Perspectives From Political Psychology». International Studies Quarterly.
N.º 39 (1995) p. 511-533.
4
On pense d’ordinaire que la théorie du choc des civilisations est due à HUNTINGTON, Samuel P. – Le
Choc des Civilisations. Paris : Éditions Odile Jacob, 1999 (édition originale: The Clash of Civilizations ad the
Remaking of the World Order. 1993). Mais elle a des racines plus profondes, qui remontent à la Renaissance et
à l’époque du passage de l’Europe Occidentale du despotisme à l’anthropocentrisme. Pour une réfutation de
son hypothèse et le manque de profondeur de son argumentation gnoséologique, voir CONTOGEORGIS,
G. – «Du Nouvel Ordre International. Samuel Huntington et ‘le Choc des Civilisations’: ‘Civilisation
religieuse’ ou cosmosystème?». Revista de Historia das Ideias. Coimbra, 2003, p. 107-131.
5
Comme par exemple ceux de Kenneth Boulding (les théories économiques de la «paix stable»), Johan
Galtung (la théorie de la paix positive), John Burton (les besoins fondamentaux), etc. La bibliographie qui
fait le lien entre «démocratie» et paix abonde. Voir, à titre indicatif, GLEDITSCH, Nils Petter and HEGRE,
Håvard – «Peace and Democracy: Three Levels of Analysis». Journal of Conflict Resolution. (1997) p. 41, 283;
MAOZ, Zeev – «The Controversy over the Democratic Peace: Rearguard Action or Cracks in the Wall?».
International Security. Vol. 22, N.º 1 (Summer, 1997) p. 162-198; «An Institutional Explanation of the
Democratic Peace», dans MESQUITA, Bruce Bueno de; MORROW, James D.; SIVERSON, Randolph M.;
SMITH, Alastair (dir.) – The American Political Science Review. Vol. 93, N.º 4 (Dec., 1999) p. 791-807;
RAKNERUD, Arvid; HEGRE, Håvard – «The Hazard of War: Reassessing the Evidence for the Democratic
Peace». Journal of Research. (1997) p. 34; 385; BARKAWI, Tarak; LAFFEY, Mark – Democracy, Liberalism,
and War: Rethinking The Democratic Peace Debate (Transformations In Politics and Society). Lynne Rienner
Publishers (August 1, 2001); BREMER, Stuart A. – «Democracy and Militarized Interstate Conflict,
1816-1965». International Interactions 18. N.º 3 (1993), p. 231-249; DIXON, William J. – «Democracy and
The Management Of International Conflict». Journal of Conflict Resolution. 37:1 (March 1993) p. 42-68;
du même, «Democracy and The Peaceful Settlement of International Conflict». American Political Science
Review. 88:1 (March 1994) p. 1-17; DIZEREGA, Gus – «Democracies and Peace: The Self-Organizing
Foundation For The Democratic Peace». Review of Politics. 57:2 (Spring 1995) p. 279-308.; DOYLE,
Michael – «Liberalism and World Politics». American Political Science Review (December 1986) p. 1151‑1169;
GLEDITSCH, Nils Petter – «Democracy and Peace». Journal of Peace Research. 29:4 (1992) p. 369-376;
LEVY, Jack – «The Democratic Peace Hypothesis: From Description To Explanation». Mershon International
Studies Review. 38 (October 1994) p. 352-354; MACMILLAN, John – On Liberal Peace: Democracy, War
and The International Order. New York: I. B. Tauris Publishers, 1998.
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Ces hypothèses devraient normalement s’accompagner de preuves solides, constituant
son fondement théorique. Or, tel n’est pas le cas, car toutes restent enfermées dans
l’observation statistique et sont guidées par des choix idéologiques plutôt que par la
gnoséologie scientifique. Et même les événements de l’entre-deux-guerres, dont on croit
qu’ils prouvent la parenté du phénomène totalitaire avec la guerre, peuvent illustrer
l’époque tout à fait transitoire, du point de vue anthropocentrique, que traversait
alors le monde européen, mais ne sauraient servir de paradigme pour ce qui est de la
signification du phénomène. On pourrait même dire que si l’on soumettait les guerres
de l’époque postérieure à la Seconde Guerre mondiale à l’épreuve des statistiques, on
constaterait qu’elles ont presque toutes été entreprises par des puissances «démocratiques»
au nom de la «démocratie», de «l’économie de marché», etc. Le fait que ces guerres
aient été légitimées du fait de leur classement dans la catégorie des «guerres justes»,
en vertu de leur «mobile» supposé (la démocratie, les droits, la liberté), n’enlève rien
à cette vérité.
Non moins intéressante, la remarque que la problématique de la corrélation de
la guerre (ou de la paix) avec le genre de régime se limite à la typologie politique de
l’époque moderne. Le trait particulier de cette typologie est qu’elle prend comme allant
de soi certaines questions qui, par définition, auraient dû être éclaircies: l’une est que
le monde en général doit choisir de manière univoque entre les régimes démocratiques
et les régimes autoritaires; l’autre est que le système actuel est démocratique.
Dans ce cadre, certains penseurs ont tenté de formuler une théorie générale de
la paix avec l’ambition d’une application globale et sous le signe de l’abolition de la
guerre. La plus célèbre est celle d’Emmanuel Kant6.
Quant à nous, nous sommes d’avis que ces théories n’ont aucun fondement
scientifique ni, par extension, pragmatologique. Elles se situent dans le domaine
des exercices intellectuels (théories de la paix «éternelle» ou permanente) ou font
l’apologie de la classe hégémonique qui domine chaque fois le monde. En outre,
dans la mesure où les théories de la paix «permanente» ne s’inscrivent pas dans la
perspective d’une gnoséologie globale confirmée par la nature du phénomène social,
elles sont utopiques.
Nous tenterons dans les lignes qui suivent d’esquisser la dialectique de la guerre
et de la paix sur la base de la gnoséologie cosmosystémique.
KANT Emmanuel – Vers la paix perpétuelle (1796). Paris: Garnier Flammarion, 1993. De même,
J.-J. Rousseau, dans son Jugement du Projet de paix perpétuelle de Monsieur l’Abbé de Saint-Pierre (1756). La
pensée de nombreux penseurs, tels J. G. Fichte, H. Kelsen, Arnold Toynbee, C. Tsatsos, etc., s’inscrit dans
cette lignée. J. Rawls (Théorie de la justice – A Theory of Justice, 1971). Trad. C. Audard. Paris: Seuil, coll.
Points-Essais, 1997) admet l’idée d’une rencontre (fédérale ou non) des États, pour aboutir à la conclusion que
la condition de la paix est la «démocratie libérale». C’est précisément là le point de départ de la légitimation
de la guerre, qui est dirigée finalement contre les ennemis de la légalité libérale et démocratique. Il est
manifeste que les démocraties ne se font pas la guerre entre elles, mais seulement à leurs ennemis déclarés.
Ces approches sont à peu près celles de HABERMAS, J. – Die postnationale Konstellation. Polische Essays.
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1998; HABERMAS, J. – La paix perpétuelle. Le bicentenaire d’une
idée kantienne. Paris: Les Éditions du Cerf, 1996; KENNEDY, Paul – Preparing for the Twenty-First Century.
Clearwater: Random House Inc, 1993.
6
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2. La guerre, phénomène dérivé du statocentrisme
Selon la gnoséologie cosmosystémique, la cause fondamentale de la guerre
est le statocentrisme. Nous entendons par là la constitution de l’humanité en
sociétés politéiennes/États qui, tous ensemble, structurent organiquement un ou
plusieurs cosmosystèmes. Cette constitution polyétatique du monde alimente la
divergence des intérêts, mais surtout, offre aux groupes sociaux la capacité politique
de soutenir ces intérêts avec l’argument de la force. Le cadre réglementaire qui
régule les relations interétatiques constitue un «ordre», non un «système», ce qui
signifie qu’il légitime la «justice personnelle» (le fait que l’on puisse se faire justice
soi-même) ou, autrement dit, qu’il vise simplement à ordonner les conditions de
l’invocation de la force et non à soumettre celle-ci à un cadre réglementaire qui
mettrait la guerre hors-la-loi 7.
Il faut dire que cette conception statocentrique du monde est une certitude axiomatique de la littérature aussi bien hellénique (classique) que moderne. Par conséquent,
si nous admettons que le statocentrisme est la constitution politéienne, incontestable
sur le plan téléologique, de l’humanité, notre problématique concernant la dialectique
de la guerre et de la paix devrait s’inscrire dans sa logique en sous-chapitre.
Cette assertion soulève la question de savoir s’il est vrai que la fin de la guerre
viendra seulement, par nécessité, de la fin des États. Pour juger de la valeur de
cette interrogation, elle doit être mise en parallèle avec le dogme de Karl Marx
selon lequel la fin de l’État viendra de la fin des classes et que, partant, l’abolition
des classes entraînera aussi la fin de la guerre. Outre que ces hypothèses souffrent
d’insuffisance gnoséologique, elles ne précisent pas ce qui viendra après la fin de
l’État ou, d’un autre point de vue, après la fin des classes. Par ailleurs, elles partent
de deux bases distinctes mais tout aussi fausses logiquement l’une que l’autre: la
première est que l’État incarne par nature, c’est-à-dire inéluctablement, le système
politique, d’où il s’ensuit que la constitution des sociétés sans différenciation entre
gouvernants et gouvernés est inconcevable de même que, par extension, l’incarnation
du système politique par la société des citoyens; la seconde est que le cosmosystème
global est structuré de manière univoque sur la base du statocentrisme. Ces points de
départ sont logiquement erronés parce qu’ils font d’un stade concret de l’évolution
anthropocentrique des sociétés, celui auquel ils correspondent, un enjeu universel
et indépassable. C’est précisément pour cela qu’ils s’avèrent gnoséologiquement et
méthodologiquement insuffisants.
7
Depuis les classiques grecs jusqu’aux penseurs modernes chez lesquels s’inscrive l’ensemble de la
science des relations internationales. Le concept de force diffère selon qu’il est envisagé dans le cadre de
l’État/système ou dans les relations interétatiques. La puissance à l’intérieur de l’État/système se situant
dans un contexte réglementaire, elle ressemble à l’influence. L’État revendique pour lui le monopole de la
force. D’un autre côté, la puissance (ou la force) ne s’identifient pas forcément à la guerre. La guerre est
un mode d’opposition violente, de confrontation par les armes et d’imposition de la volonté d’un tiers.
Sur le concept de puissance, voir plus en détail ARENT, H. – On Violence. Harvest Books, New York:
Harcourt, Brace and World, 1970; ARON, R. – op. cit.; JOUVENEL, Bertrand de – Power: The Natural
History of its Growth. London, 1945.
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Cependant, la gnoséologie cosmosystémique enseigne que le statocentrisme n’est pas
une constante axiomatique de l’histoire humaine, mais simplement une phase de celle-ci 8.
C’est un phénomène qui se rencontre à l’époque pré-anthropocentrique – primaire et
despotique – et à la première phase du cosmosystème anthropocentrique. Cela veut
dire que, pour ce qui est du cosmosystème anthropocentrique, on reconnaît une phase
ultérieure de maturité, au cours de laquelle le statocentrisme et, par conséquent, la
cause fondamentale de la guerre, s’infléchissent. Quelle est donc cette phase, et en
quoi consiste son soubassement pragmatologique?
Pour suivre ce raisonnement, il est nécessaire de revenir à l’hypothèse fondamentale
de la gnoséologie cosmosystémique: elle aborde le monde sous l’angle de l’ensemble des
sociétés, définies par des fondements ou des paramètres communs, des déterminants
idéologiques et institutionnels communs, c’est-à-dire une autarcie interne. Nous
appelons cosmosystème l’ensemble de ces sociétés. Historiquement, nous distinguons
deux types de cosmosystèmes, le cosmosystème despotique, venu en premier, et le
cosmosystème anthropocentrique9.
La mesure qui sert à définir et, par conséquent, à distinguer ces deux types
cosmosystémiques est évidemment l’essence de leurs sociétés et, concrètement, l’existence
ou non de la liberté 10. En tant que concept, la liberté couvre, dans la gnoséologie
cosmosystémique, l’ensemble des manifestations de la vie sociale des hommes. Mais
son développement dépend du développement anthropocentrique du cosmosystème.
En cela, la liberté détermine la typologie interne de celui-ci, c’est-à-dire ses phases
d’évolution.
Le cosmosystème couvre en principe l’ensemble de la planète. Nous disons en
principe parce que, pendant une certaine période de l’histoire humaine, il est arrivé
que soit reconnue la coexistence de deux cosmosystèmes qui, bien que communiquant
entre eux, disposaient d’une logique et d’une vie internes déterminées par les éléments
qui les définissaient. Je pense au cosmosystème despotique et au cosmosystème
anthropocentrique, assimilé tautologiquement à l’hellénisme, car c’est ce dernier qui
l’a créé et l’a conservé comme matrice jusqu’à la fin.
Pour ce qui nous intéresse ici, signalons que la liberté est abordée dans une double
optique: celle de son développement interne, c’est-à-dire en relation avec les domaines
de la vie sociale qu’elle recouvre, que nous classons conventionnellement en individuel,
social et politique; celle de son développement cosmosystémique, qui coïncide avec
les phases d’évolution de l’anthropocentrisme.
Ces deux espaces de la liberté sont directement liés à la question de la guerre.
Le premier parce que, comme nous le verrons, il décide de la manière dont nous
définirons la politique comme phénomène. La liberté est totalement incompatible
Plus de détails sur la gnoséologie cosmosystémique dans CONTOGEORGIS, G. – «Prolégomènes à
une approche cosmosystémique du devenir historique». In KOUTRAS, Dim. (dir.) – Philosophie de l’histoire
et de la civilisation. Athènes (2002), 2004. Du même, Le cosmosystème hellénique. Athènes: Sideris, 2006.
T.1- La période statocentrique de la cité. p. 17-66.
9
Plus de détails chez CONTOGEORGIS, G. – op. cit., p. 203 et suiv., 279 et suiv.
10
La liberté telle que nous l’envisageons ici n’est pas naturelle ni inhérente à l’homme. Elle existe et se
développe sous l’empire des paramètres qui substantialisent le cosmosystème anthropocentrique. Les sociétés
du despotisme sont soumises à un régime de propriété et, par conséquent, ne sont pas libres.
8
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avec la perception de la politique comme force et, plus encore, avec le concept de
guerre. Le second, parce qu’il définit le champ de réalisation de la liberté: par exemple,
le fait que la liberté se limitera à l’intérieur de l’État ou rayonnera au-delà de lui, et
notamment dans l’ensemble du cosmosystème. Dans un cas, elle laisse le champ libre à
une réglementation des relations interétatiques en termes de force et, par conséquent,
sur le critère de l’exclusion de l’autonomie humaine. Dans l’autre, l’enjeu de la liberté,
puisqu’il couvre également le champ des relations interétatiques, fait obstacle à la
constitution et à la gestion du phénomène politique sous l’angle de la force.
Il en résulte que la typologie du cosmosystème anthropocentrique comporte deux
stades successifs de développement: dans l’un, le stade statocentrique, la liberté se
réalise exclusivement à l’intérieur des sociétés fondamentales (l’État), tandis que dans
l’autre, la liberté est exercée dans l’ensemble du cosmosystème, ou du moins dans un
vaste domaine de celui-ci.
Par conséquent, si, pour prendre substance, la liberté exige l’édification d’institutions normalisant le champ de son exercice, il conviendra de supposer que dans
l’environnement situé au-delà de l’État également, les relations d’hégémonie et, en fait,
«de justice personnelle» devront être dépassées; c’est-à-dire que le statocentrisme devra
être dépassé. Donc, la réalisation de la liberté dans le cosmosystème global présuppose
l’édification d’une entité politéienne post-statocentrique ou œcuménique, qui en garantira
la jouissance. En tout état de cause, le passage à l’œcuméné n’entraîne pas l’abolition du
statocentrisme, mais la constitution d’une entité étatique supérieure qui harmonisera
l’ensemble et coexistera avec les sociétés politéiennes/étatiques fondamentales sous le
signe de la paix et, par extension, avec la liberté11.
Ce développement typologique du cosmosystème anthropocentrique en deux phases,
statocentrique et œcuménique, n’est pas une trouvaille de l’esprit, mais résulte d’une étude
différenciée du devenir évolutif du monde hellénique, qui a incarné historiquement le
cosmosystème anthropocentrique à petite échelle (celle de la cité). En effet, l’hellénisme
présente l’avantage unique de nous offrir un paradigme cosmosystémique achevé
sur le plan anthropocentrique. Ce paradigme révèle aussi bien la dialectique de la
relation entre la liberté intraétatique – dans ses différentes phases – et la «barbarie»
despotique interétatique – la politique comme force –, que le résultat du dépassement
du statocentrisme, avec l’expansion œcuménique de la liberté12.
Nous constatons donc que, dans le cosmosystème hellénique, la guerre fut un
phénomène de la phase statocentrique13. Mais elle disparut au fil du temps, avec le
passage à l’œcuméné et, surtout, avec l’approfondissement de celle-ci, qui aboutit à
la soumission des sociétés des cités à une entité politéienne supérieure, la cosmopolis.
L’époque alexandrine ou hellénistique, l’époque romaine et l’époque byzantine illustrent
autant de phases de la cosmopolis œcuménique. La cosmopolis traduit précisément la
synthèse des cités, qui continuent à tenir le rôle de société politéienne fondamentale,
et de la métropole, qui assume une fonction de système politique central avec un rôle
Voir à ce propos op. cit., p. 449 et suiv., 464 et suiv.
Op. cit.
13
De l’époque des cités-États, des temps créto-mycéniens jusqu’au IVe siècle pour l’espace grec
métropolitain et son littoral oriental, et jusqu’à la domination politique romaine pour l’Occident grec.
11
12
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d’harmonisation sur le territoire de l’œcuméné14. Les relations des cités entre elles,
mais aussi de celles-ci avec la métropole, entrent dans une phase de complémentarité
fonctionnelle et de synergies qui excluent par définition la guerre. La métropole
assume concrètement un rôle de garant de cette nouvelle réalité cosmopolitéienne.
Par conséquent, son pouvoir sur le territoire ne ressemble absolument pas à l’État
politiquement souverain de la période proto-anthropocentrique15.
Si nous tentons d’appliquer à aujourd’hui, par analogie, le schéma de l’achèvement
anthropocentrique qui résulte de la lecture cosmosystémique du monde hellénique, il
conviendra de supposer que l’enjeu de la guerre et de la paix sera résolu définitivement
en faveur de la paix par le passage à l’œcuméné planétaire, désormais. Mais ce passage
et l’édification consécutive d’une nouvelle cosmopolis/d’un nouveau cosmo-État ne
seront pas décidés dans un laboratoire scientifique: cela relève des profondeurs du
devenir évolutif du cosmosystème anthropocentrique, c’est-à-dire de la dynamique
qui conduira à la maturation globale des paramètres qui lui confèrent substance et
qui agissent comme cause efficiente de son histoire.
La gnoséologie évolutive du cosmosystème anthropocentrique nous enseigne que la
phase statocentrique de notre époque risque d’être encore longue car, avant d’envisager
son dépassement, le monde moderne devra traverser la phase de son achèvement au
sein de l’État16. Si, donc, nous considérons que les sociétés politéiennes/étatiques de
notre époque en sont à peine à traverser leur phase de consolidation (pour ce qui est
des avant-gardes) ou de substantialisation (pour les pays de la périphérie) en termes de
liberté (individuelle), nous pouvons conclure qu’il reste encore beaucoup de chemin
à parcourir jusqu’à conquérir, en plus, la liberté globale que traduit, au-delà de la
représentation, la démocratie.

3. La politique comme puissance dans le statocentrisme, et la liberté
Nous avons signalé plus haut la différence fondamentale qu’il y a à concevoir
le phénomène de la politique dans le champ interne ou dans le champ externe du
cosmosystème anthropocentrique à sa phase statocentrique. En effet, la politique
interétatique est dominée par la logique de la force et, concrètement, de la «justice
personnelle», dont l’expression extrême est la guerre.
Au même moment, à l’intérieur de la société politéienne/étatique, la politique est
établie en termes de pouvoir et, à la fin de l’achèvement anthropocentrique – que
traduit la démocratie –, sous le signe de l’autonomie du corps social. Comme pouvoir
ou comme autonomie, la politique s’inscrit dans un contexte réglementaire qui définit
14
Sur la causalité du processus qui conduisit au passage du statocentrisme à l’œcuméné, voir
CONTOGEORGIS, G. – Le cosmosystème hellénique, op. cit., p. 449 et suiv.
15
Comme l’État actuel ou celui de la cité de Dracon et de Solon.
16
Sur ces phases, qui concernent le renforcement de la liberté, au-delà du domaine individuel, dans
l’espace social et politique, voir mes études: Le cosmosystème hellénique, op. cit., et La démocratie comme
liberté. Démocratie et représentation. Athènes: Patakis, 2007. Et aussi «Democracy and Representation. The
question of freedom and the typology of politics». In VENIZELOS, E.; PANTELIS, A. (dir.) – Civilization
and Public Law. London, 2005, p. 79-92. Version en français dans DAMAMME, D. (dir.) – La démocratie
en Europe. Paris: L’Harmattan, 2004. (La démocratie comme liberté).
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l’espace de la fonction politique de ses acteurs. Les relations de force ne sont pas
éliminées. Mais leur horizon et leurs moyens d’action se trouvent fortement limités,
si bien qu’elles sont soumises à l’environnement de droit de la politéia. En réalité, la
puissance s’évalue plutôt à l’aune de l’influence.
La fonction de la puissance, dans la mesure où elle entraîne la contrainte, se situe aux
antipodes de la liberté. La liberté est définie comme autonomie, c’est-à-dire comme la
possibilité de l’homme de disposer de sa vie comme il l’entend. La suppression totale de
la liberté renvoie au despotisme, dans lequel l’individu relève de la propriété du despote.
Cependant, le pouvoir du despote diffère de celui de l’anthropocentrisme: ce dernier
n’est pas totalitaire. Il émane du maintien de la propriété sur le système (l’économie
ou la politique), mais est exercé dans une société dont les membres conservent leur
liberté individuelle. Par conséquent, il est justifié par le fait que le développement
anthropocentrique du monde reste partiel, il se positionne opérationnellement face à
la société et il dispose d’un horizon temporel qui coïncide avec les stades qui précèdent
la liberté globale. En cela, le pouvoir «anthropocentrique» est, de même que le pouvoir
despotique, un système privatif de la liberté ou, du moins, qui reconnaît son déficit.
Mais il est accompagné de droits qui définissent le champ de la relation de pouvoir et
tendent à assimiler en fait la force aux relations d’influence17.
Qu’est-ce qui fait, exactement, que l’on conçoit de manière différente la politique
dans les relations interétatiques et sur la scène politique intérieure? Il est hors de doute
qu’intervient ici la différence de nature entre l’essence de l’environnement interétatique
et celle de l’environnement intra-étatique. Ce dernier constitue, comme nous l’avons
déjà signalé, un «ordre d’États», un ensemble d’États qui élabore ses relations sur l’axe
soit de synergies convenues, soit de rapports de force. Aux antipodes, les sociétés
étatiques se constituent en un système politéien qui, indépendamment des corrélations
socio-politiques qui se dessinent en son sein, repose sur la logique d’une convention
réglementaire objective qui les lie toutes. Ainsi se trouve garanti un minimum de
liberté aux membres de la formation sociale. Sur le terrain interétatique, les règles
émanent directement de la force du leader ou du groupe dirigeant du moment. C’est
pourquoi elles concernent non pas l’abolition ou la réduction de la force du leader
mais sa confirmation.
Dans l’ordre interétatique, le but de la politique est défini par l’intérêt qui découle
des rapports de force. Dans le système intra-étatique, on proclame poursuivre l’intérêt
public, général ou, c’est selon, commun. Dans l’ordre politique interétatique, le leader
n’est pas soumis à la justice. La même chose vaut, avec quelques nuances, sur le terrain
intra-étatique à l’époque anthropocentrique primaire. En effet, dans la politéia préreprésentative, c’est la classe politique qui est au-dessus de la justice, alors que dans
la représentation, et surtout dans la démocratie, c’est la société des citoyens/démos
qui est exceptée de la justice.

Il est à noter que le lien de la puissance et de la guerre avec la contrainte et la privation de la liberté
ne concerne pas leur fonction en général. La défense de la liberté est l’autre dimension, qui s’inscrit
également dans la fonction de la puissance et de la guerre. Mais cette dimension concerne son but et non
leur caractère en soi. Voir sur ce point KONDYLIS – op. cit.
��
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Cependant, la différence devient essentielle si l’on considère la question sous l’angle
de sa thématique. L’homme politique, détenteur du pouvoir politique, pour ce qui est
des relations interétatiques, est au-dessus du droit pour un ensemble d’actes qui ne sont
pas concevables dans le cadre de l’État. Le droit interétatique/international n’abolit
pas, concrètement, la guerre, mais pose simplement des règles à son déroulement, de
sorte à limiter la barbarie superflue18.
Autrement dit, à l’époque statocentrique du cosmosystème anthropocentrique, la
compétence politique de l’État ne dépasse pas les limites de celui-ci, parce que, au-delà
de lui, elle ne constitue pas un système. Par conséquent, la compétence politique de
l’État ne concerne pas les relations interétatiques, c’est-à-dire la gestion du cosmosystème
global. Malgré cela, la gestion politique des affaires qui surgissent dans le cosmosystème
appartient à la compétence des États. C’est précisément ce vide que vient combler la
volonté politique de l’État-leader ou du complexe hégémonique d’États, volonté qui,
toutefois, pour acquérir une force de décision dans le cosmosystème, doit ou bien être
adoptée par les autres États, ou bien être imposée par la force.
Ainsi la question de la paix se situe-t-elle dans «l’équilibre des forces» qui s’opposent
dans le cosmosystème et dépend donc des conditions qui ou bien la rendent plus
avantageuse que la guerre, ou bien rendent incertaine l’issue de la guerre19.
Les considérations qui précèdent prouvent, à notre avis, que la période statocentrique
du cosmosystème anthropocentrique se classe au premier stade de son évolution.
À cette phase, la relation interétatique ne figure pas dans ses priorités, de sorte que
l’enjeu politique soit soumis aux prescriptions de la liberté. Plus précisément, dans
le statocentrisme, la liberté politéienne se focalise sur les acteurs de celui-ci, qui
sont les États, et elle ne concerne pas les membres de leurs sociétés. Le caractère
anthropocentrique reconnaissable et l’évolution de l’homme social se limitent en fait à
l’environnement de la société politéienne fondamentale de l’État. En cela, la politique
au-delà de l’État, dans la mesure où elle est définie comme l’équivalent tautologique
de la force, s’inscrit comme despotique.
La qualité de citoyen – qui définit la place de l’individu dans la société politéienne – est
indissociablement liée au pays auquel son détenteur appartient. Au-delà, l’individu
est simplement toléré, il dispose selon le cas de certains droits qui vont de pair avec
la liberté individuelle. Mais non avec la liberté qu’implique la qualité de citoyen.
18
La question de savoir si le droit international doit légitimer et réglementer la guerre ou la mettre
hors-la-loi n’a manifestement qu’une portée rhétorique, mais elle a aussi une profondeur historique. Voir
ARON, R. – op. cit.; HUGO, Grotius – Le droit de la guerre et de la paix. Caen: Presses de l’Université
de Caen, 1984. En tout cas, elle est par nature hors réalité car elle ne s’accorde pas avec la constitution
statocentrique du monde.
19
La question de l’équilibre des forces a constamment retenu l’attention car elle a été considérée
comme le moyen par excellence d’empêcher la guerre. David Hume, dans son essai On the Balance of Power,
constate déjà que c’est sur cette logique que s’est appuyée la problématique de la guerre et de la paix à la
période statocentrique de la cité. C’est dans ce sens qu’ira par exemple Hiéron de Syracuse, arguant que
«la concentration en un seul pays d’une force disproportionnément grande empêche complètement les
voisins de défendre leurs droits». Pour sa part, R. Aron distinguera la «paix par le droit» et la «paix par
l’empire», tout en se plaçant dans le même cadre pragmatologique de la «justice personnelle» statocentrique
(op. cit.). Dans le même sens, CASTORIADIS, C. – Devant la guerre. Paris: Fayard, 1981. Cependant,
c’est Thucydide qui peut être qualifié de théoricien de l’équilibre des forces, sur la base duquel, dans le
statocentrisme, la paix sera mieux protégée.
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Dans la cosmopolis post-statocentrique ou œcuménique, le citoyen (le polite) est aussi
reconnu comme cosmopolite, c’est-à-dire comme partie constitutive de la cosmopolis.
C’est pourquoi la compétence de choix quant au lieu d’exercice de la citoyenneté
appartient en fait à son détenteur et non à la politéia20.
Il en résulte que la dialectique de la guerre et de la paix suit de près la maturation
anthropocentrique du cosmosystème global. Plus la politique est définie comme
puissance, moins les membres de la société ou certaines sociétés jouissent de la
liberté dans l’espace concerné par rapport à d’autres sociétés, et inversement. Plus
le soubassement des paramètres qui supportent la liberté s’élargit, plus la logique de
la force recule au profit des fonctions de la paix. Cette problématique se traduit en
proportion par les stades du statocentrisme et de l’œcuméné, desquels il ressort que
l’incapacité de la paix à s’imposer dans le monde moderne est liée à son caractère
proto-anthropocentrique et non à la nature humaine.

4. Les politéias face à la guerre et à la paix dans le statocentrisme
La modernité assortit sa conviction que le statocentrisme est l’environnement
social et politique naturel de l’homme de la certitude que la démocratie est pacifiste
par nature21. Par conséquent, elle soutient que la diffusion de la démocratie dans le
monde renforcera la paix.
Avant de revenir sur l’erreur logique de cette approche et, en tout état de cause,
sur son préjugé idéologique, rappelons que le régime politique en vigueur de nos
jours sous le nom de démocratie n’est pas démocratique ni même représentatif. Le
principe démocratique, que la modernité ignore même comme concept, veut que
l’ensemble du système politique soit incarné par la société des citoyens constituée
en démos. Le démos possède, en l’occurrence, la compétence politique «universelle».
La représentation ressemble à la démocratie en ce qu’elle suppose la constitution
politéienne de la société des citoyens (en démos). Mais elle en diffère en ce qu’elle
réserve au démos seulement les compétences qui conviennent à la qualité de mandant.
Si bien que, dans la représentation, le régime se partage entre le mandant/démos et
le pouvoir politique mandataire22.
De nos jours, le régime que l’on appelle démocratie exclut la société du système
politique et lui réserve un rôle de particulier et, en surface, une fonction de légitimation
du personnel politique au pouvoir. Fonction qui n’incorpore en aucun cas la qualité de

Sur ces questions et sur la typologie de la citoyenneté qu’introduit la gnoséologie cosmosystémique,
voir CONTOGEORGIS, G. – Citoyen et cité/État. Concept et typologie de la citoyenneté. Athènes: Papazissis,
2003. Du même, «Le citoyen dans la cité», dans BADIE, B.; PERRINEAU, P. (dir.) – Le citoyen. Paris:
Les Presses de Sciences Po, 2000.
��
Sur cette question, nous renvoyons à la bibliographie existante, note 5. D’une manière générale, on
s’accorde à dire que «la politique extérieure change avec le changement de régime», que «l’action extérieure
des États est influencée par l’idéologie et l’organisation sociale» (ARON, R. – op. cit.). Mais on convient
que cette affirmation est chaque fois à vérifier quant à son degré de conséquence, car il existe d’autres
raisons qui déterminent les constantes de la politique extérieure des États.
22
Sur cette question, voir CONTOGEORGIS, G. – La démocratie comme liberté, op. cit.
20
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mandant. À la place de la société des citoyens politiquement constituée se trouvent ladite
«société civile» et, en fait, les groupes qui arrivent à s’extraire de la société tout court23.
En tout état de cause, ce système est plus ouvert que les divers régimes autoritaires
ou semi-autoritaires qui se rencontrent en différents endroits de la planète. Par
conséquent, à notre époque, la question se pose comme suit: lequel des deux systèmes
politéiens que nous connaissons aujourd’hui (le système pré-représentatif ou le système
autoritaire) est plus enclin à la paix? L’argument stéréotypé de la science moderne
selon lequel le système pré-représentatif (ladite «démocratie») a par nature une plus
grande affinité avec la paix se trouve-t-il vraiment confirmé?
Il n’est pas dans nos intentions de revenir sur cette question, car elle dépasse
notre propos. Cependant, observons que le rayonnement cosmosystémique des
paramètres de l’anthropocentrisme – notamment l’économie chrématistique et la
communication – auquel on assiste de nos jours ne s’accompagne manifestement
pas d’une reconstitution analogue du système de la politique. Ce dernier demeure
strictement attaché à l’État. En cela, le rayonnement cosmosystémique des paramètres
économiques et communicationnels, notamment, ne peut que modifier radicalement
son rôle et, par extension, le caractère des relations interétatiques, pour pouvoir suivre
la nouvelle finalité politique.
Dans ce cas, la logique de la fonction politique expansive de l’État change également.
Jadis l’État – à la phase de la proto-construction anthropocentrique – visait à son
expansion territoriale, de sorte à créer un espace social interne suffisant ou, selon le
cas, ambitieux, capable de supporter le développement de ses paramètres (l’économie
chrématistique, etc.). Cette fonction expansive de l’État de la construction proto
‑anthropocentrique (XIXe-XXe s.) s’est traduite sous le signe soit du nationalisme, soit
du colonialisme. Dans les deux cas, l’État cherchait à élargir son territoire.
La consolidation des sociétés anthropocentriques dans les pays de l’avant-garde
a coïncidé avec l’émancipation progressive et, par conséquent, l’autonomisation
des fondements de l’anthropocentrisme par rapport à l’État. Ils ambitionneront
de s’étendre, comme nous l’avons dit, au-delà de lui et même de s’infiltrer dans la
périphérie despotique de la planète. Dorénavant, les paramètres (l’économie, etc.) de
l’anthropocentrisme revendiqueront une place de partenaire sur le terrain interétatique
et, même, leur autonomie au nom de «l’autorégulation» du marché. En tout cas, en
conséquence de cette évolution, l’ensemble des sociétés de la planète sera totalement
incorporé au cosmosystème anthropocentrique.
À la phase de l’expansion cosmosystémique des paramètres (telle l’économie, etc.) du
cosmosystème anthropocentrique, le dogme de l’avant-garde enseigne que le concept de
territoire politique n’est pas aussi nécessaire qu’autrefois, puisque le territoire économique
occupe une place de plus en plus importante. Toutefois, cela ne signifie pourtant pas que
la guerre devient inutile, mais que son objectif se transforme. Dorénavant, l’adversaire
est le régime politique qui persiste dans le dogme de la souveraineté politique ou dans
la contestation du partage international des ressources ou de «l’ordre international»,
23
Op. cit. La modernité prétend en l’occurrence avoir réussi l’impossible: «inventer» un système politique
qui abrite deux systèmes politiques incompatibles (la représentation et la démocratie) entre eux, alors qu’il
n’est pas représentatif et encore moins démocratique.
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et non pas l’État en soi. Désormais, l’État n’est plus appelé à garantir à l’économie
«nationale» un territoire suffisant ou même à la protéger dans le cadre de ses frontières,
mais principalement dans celui du cosmosystème global.
Cette observation se combine avec le fait que, plus un régime est ouvert à la liberté,
plus il a besoin de ressources nouvelles, parce que les besoins de ses membres sont
aussi plus nombreux. La question est de savoir si ces ressources sont produites par la
société même qui en a besoin ou si la politéia de l’État est appelée à les rechercher
sur le terrain interétatique24. Cette interrogation soulève inévitablement la question
de la place de chacun dans l’ordre interétatique et, concrètement, celle du contrôle
des matières premières, des communications, des conditions du commerce, etc., étant
donné que le fondement de cet ordre repose sur la logique des rapports de force.
Dans ce cadre, ladite «démocratie» et, concrètement, le système politique qui, par
nature, convient le mieux au climat de «l’économie de marché», sera certainement
appelée à assumer la gestion politique du périmètre planétaire. Car elle est comparativement supérieure au régime autoritaire, qui de nos jours semble soutenir les forces
du conservatisme. Par conséquent, la «démocratie» s’offre comme l’outil politique qui
sert les «frontières ouvertes» et, par extension, le complexe hégémonique qui garde
l’initiative de mouvement et contrôle le marché économique et des communications.
Il n’est pas du tout fortuit que, depuis l’effondrement du socialisme réel, l’explication
moderniste du système politique dominant ait proposé comme but la rencontre des
«groupes d’intérêts» avec les acteurs politiques de l’État et non avec le corps de la société
des citoyens. La quintessence de la «démocratie» coïncide désormais avec le projet
de «bonne gouvernance» et de «société civile», qui affiche comme finalité politique
l’intérêt du marché25. C’est précisément ce projet qui a conduit à la fin du XXe siècle
à la rupture complète de l’équilibre entre État, société et marché, au détriment de la
société des citoyens26.
En tous cas, le complexe hégémonique qui véhicule l’idée de «démocratie» (de
«gouvernance», de «société civile», de «marché», etc.) a en face de lui des forces (la Chine,
par exemple) ou des complexes de puissances (les Arabes, par exemple) qui cherchent
à faire réviser les conditions de l’économie mondiale avec leur propre participation ou
à empêcher qu’on ne s’empare de leur marché intérieur. Mais leur argument invoque
largement la logique et les «instruments» de l’époque de la souveraineté politique de
l’État, qu’ils greffent sur le régime autoritaire (ou théocratique).
En réalité, cette rivalité met en face les sociétés de l’avant-garde proto-anthropocentrique avec celles qui commencent à peine à construire leur essence simplement
anthropocentrique et à se faire une place dans le cosmosystème global. Dans ces
dernières sociétés se répète analogiquement la procédure du passage du despotisme
à l’anthropocentrisme qu’ont vécue les sociétés européennes à l’époque précédente.
24
Nous développons sur cette question une argumentation distincte quant à ses prolongements dans
notre ouvrage La théorie des révolutions chez Aristote. Paris: LGDJ (1975), 1978.
25
Contogeorgis, G. – «Bonne gouvernance et democratie». In MARON, F.; HORGA, I.; BROSS,
R. de la (dir.) – Madia and the Good Governance Facing the Challenge of the E.U. Enlergement. Bruxelles:
International Institute of Administrative Sciences, 2005, p. 11-26.
26
Voir notre étude «État, marché et société. La question de l’équilibre dans la relation entre société et
politique». Eurolimes. 8 (2009) p. 129-139.
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5. La démocratie et la guerre
Nous avons déjà constaté que, bien que le système politique moderne ne soit pas
démocratique, il demeure ouvert à la liberté individuelle et aux droits socio-politiques,
du moins tant que le marché le permet. Cela signifie qu’il rejette la logique de la force
et son corollaire, la «justice personnelle», à l’intérieur de l’État. D’un autre côté, bien
qu’il constitue le système sous le signe du pouvoir politiquement souverain, reste
valable, sur le principe, ce qui l’est aussi dans la démocratie: il produit des besoins
plus importants qu’un régime despotique (la monarchie absolue, la théocratie, par
exemple), un régime totalitaire (le fascisme, le socialisme réel) ou un régime autoritaire.
Et comme nous l’avons déjà noté, ces besoins, les pays qui le peuvent entreprennent
de les satisfaire par l’importation de ressources complémentaires en provenance de
l’environnement interétatique. À ce niveau, la place signifiante est occupée par les
alliances politiques, c’est-à-dire la synthèse des intérêts que véhiculent les forces
dirigeantes des États.
En tout état de cause, cette dialectique de la relation des ressources intérieures
et extérieures a plusieurs sens: elle a à faire avec la légitimation du système et, par
extension, avec le rétablissement de l’équilibre entre société et «marché». La classe
dirigeante des pays du complexe hégémonique puise à l’extérieur de quoi compléter
les pertes qu’entraîne la contrepartie à payer pour le consentement de la société et,
en même temps, le complément de puissance nécessaire pour garantir son hégémonie
politique. Les groupes dirigeants des pays de la périphérie échangent à leur tour leur
dépendance contre l’importation d’un supplément de sécurité.
Ces remarques sont illustrées de manière éloquente par le paradigme de la cité
athénienne, qui traduit le premier et unique paradigme de démocratie du monde
historique. Tant que la politéia d’Athènes évolua anthropocentriquement, elle resta
tournée vers l’extérieur et tenta de diffuser son développement dans un espace vital dont
le périmètre ne cessait de s’élargir. Le passage progressif à la politéia anthropocentrique
et, au-delà, démocratique, va de pair avec un développement analogue des paramètres
qui ont imposé sa nécessité. La liberté sociale et la liberté politique (la démocratie)
entraînent la culture de besoins multiples et, par conséquent, la quête de ressources
correspondantes pour les satisfaire. L’édification de l’«empire» économique d’Athènes
et son ambition d’hégémonie dans le cosmosystème hellénique vont de pair avec son
parcours interne vers l’achèvement anthropocentrique qu’entraîne la démocratie.
Ce parcours interne de la politéia athénienne devait conduire à la perception de
la politique, aussi, comme autonomie, c’est-à-dire comme champ de consolidation
de la liberté globale de ses citoyens. Mais dans ses relations extérieures, la démocratie
correspond à un «système» complet d’arrangements autoritaires, d’interventions et de
confrontations armées dont le point culminant fut la guerre cosmosystémique que
l’on a appelée guerre du Péloponnèse27.
Athènes avait en réalité en face d’elle la cité non moins «impérialiste» de Corinthe,
dont les politiques étaient toutefois élaborées par une classe chrématistique de
Sur la dialectique de la relation entre démocratie et violence interétatique dans le contexte de la
période statocentrique du cosmosystème hellénique, voir notre étude sur Le cosmosystème hellénique, op. cit.
��
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conception oligarchique et non pas, au premier chef, par le démos. C’est pourquoi elle
mettait l’accent sur la «gestion» économique de son empire, alors qu’Athènes était plus
interventionniste politiquement. Sparte, au contraire, se renferma progressivement sur
elle-même et fonctionna de manière défensive dans ses relations extérieures, car elle
était contrainte de mener d’interminables guerres internes pour contrôler ses hilotes.

Conclusion
L’enjeu de la guerre et de la paix, pour ce qui est du cosmosystème anthropocentrique, dépend de son degré d’achèvement. Concrètement, c’est un phénomène qui se
rencontre à sa phase statocentrique, alors que, pendant sa période post-statocentrique
ou œcuménique, la guerre est bannie au-delà des frontières de la cosmopolis.
Dans le cadre du statocentrisme, la guerre confirme l’horizon limité du développement
anthropocentrique du cosmosystème global. En effet, l’évolution anthropocentrique au
cours de la période statocentrique se focalise à l’intérieur de la société fondamentale
(l’État). D’un autre côté, la guerre s’affirme de plus en plus comme argument de la
relation politique, au fur et à mesure que les sociétés concernées marchent vers la
démocratie. L’achèvement anthropocentrique crée des besoins plus importants et, par
conséquent, l’étroitesse des biens creuse le fossé des antithèses et, au-delà, favorise le
recours à la force pour les acquérir.
Dans le même temps, l’objet de la guerre change en fonction de la phase que
traverse le cosmosystème despotique ou anthropocentrique. Le suivi de la justification
des guerres à la période de la transition du despotisme à l’anthropocentrisme et,
manifestement, à la phase de consolidation de l’époque proto-anthropocentrique dans
l’espace européen moderne confirme cette remarque de manière éloquente.
En tout état de cause, l’enjeu de la guerre et de la paix coïncide avec la manière
de percevoir la politique en tant que phénomène. La politique en tant que puissance,
attestée par l’anthropocentrisme primaire, sied au despotisme, par opposition à la
politique à l’intérieur de l’État anthropocentrique, conçue comme un pouvoir (à la
phase pré-représentative et en partie à la phase représentative), et enfin comme champ
d’exercice de la liberté (dans la démocratie). Dans la cosmopolis œcuménique, la
politique s’adapte au dispositif de l’expérience anthropocentrique interpolitéienne, si
bien qu’elle se réfère, selon le cas, à la liberté structurée en termes de pouvoir ou en
termes d’autonomie politique, mais non à la force.
En cela, les théories de la modernité, dans la mesure où elles s’inspirent de manière
univoque de l’horizon limité de son époque, ou bien soufrent sur le plan gnoséologique
ou bien font l’apologie du dispositif hégémonique du statocentrisme. C’est pourquoi
les hypothèses concernant la paix «éternelle» ou non sont perçues comme utopiques,
c’est-à-dire par nature sans fondement dans la réalité et donc impossibles. Elles traduisent
des vœux ou des constructions intellectuelles, mais non une attente pragmatologique
découlant de la gnoséologie cosmosystémique.
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1. Um poeta
Não estejas seguro. O poeta lembrar-se-á.
Podes matá-lo, outro nascerá.
Czeslaw Milosz 1

Czeslaw Milosz (1911-2004), escritor de elevada intelectualidade, poeta de génio.
Tão só poeta, insistia: a poesia tornou-o num ícone da literatura polaca do século XX
e com ela recebeu o Prémio Nobel de Literatura (1980).
Nasceu em Szetejnie, Lituânia, na «outra Europa»2. Infante, viveu a Revolução
Russa, a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Polaco-Russa. Adulto, sobreviveu à
Segunda Guerra Mundial, foi membro da resistência polaca e denunciou a sovietização
da Europa Central e do Leste. Crítico da ingerência de Moscovo nos assuntos internos
dos Estados, abandona a carreira diplomática ao serviço do Governo da República
Democrática da Polónia e exila-se em Paris (1951). Vive em Maisons-Lafitte, aqui
colaborando com a revista Kultura e publicando as suas prosas e poesias pelo Instituto
Literário de Paris. A partir de 1960, reside nos Estados Unidos da América, leccionando
a cadeira de Literaturas Eslavas na Universidade de Berkeley (1961-1980), seguindo-se
dois anos de palestras na Universidade de Harvard (1981-1982). A queda da União
Soviética representaria, para o poeta, o final do exílio.
Pereceu em Cracóvia a 14 de Agosto de 2004.
Czeslaw Milosz reflectiu sobretudo sobre a mecânica vivencial no leste europeu,
subjugado pelos totalitarismos. Vivia-se, dizia, a degeneração da Europa: depois de
moralmente destruída pelo nazismo, bipolarizava-se sem que o Ocidente sustivesse a
descida dos Europeus do leste ao âmago da escuridão do século XX3. Desejou, por isso,
contra todas as manobras totalitárias do esquecimento, encontrar a verdade, objectivo
que o forçou, como gosta de salientar, a sondar de uma maneira séria o labirinto das
coisas humanas4. Por conseguinte, se a obra milosziana possui uma dimensão regional
vincada, a forte propensão filosófica e histórico-cultural das suas reflexões concedem1
MILOSZ, Czeslaw – «Tu que desgraçaste». In MILEWSKA, Elzbieta; NEVES, Sérgio das (tradução
e selecção) – Alguns Gostam de Poesia. Antologia. Czeslaw Milosz e Wislawa Szymborska. Lisboa: Cavalo de
Ferro, 2004, p. 37.
2
MILOSZ – Otra Europa. Barcelona: Tusquets Editores, 1981. No original polaco, o título literal desta
autobiografia é «Europa Familiar» (Rodzinna Europa, 1958), apenas seguido na tradução italiana (Europa
Familiale). O dualismo da expressão «outra Europa» tão só existe nas traduções espanhola (Otra Europa)
e francesa (L’Autre Europe). Refira-se que a inerente ideia da dualidade europeia é típica dos anos 70 e 80,
altura em que a questão da Europa do Leste se torna latamente perceptível. Em inglês (Native Realm. A Search
for Self-Definition) e em alemão (West und Östlische Gelände), o termo Europa não consta sequer do título
(cf. KARPINSKI, Wojciech – «Czeslaw Milosz un Enfant d’Europe en Quête d’Identité». In BACHOUD,
Andrée; CUESTA, Josefina; TREBITSCH, Michel (sous la direction de) – Les Intellectuels et l’Europe de
1945 à nos Jours. Paris: Publications Universitaires Denis Diderot, 2000, p. 123-124).
3
MILOSZ – Nobel Lecture [em linha]. The Nobel Foundation, 1980. [9 de Dezembro de 2009].
Disponível em WWW: <URL: http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1980/milosz-lecture-en.
html>.
4
MILOSZ – «Préface». In BEAUVOIS, Daniel (édition de) – Les Confins de L’Ancienne Pologne. Ukraine,
Lituanie. Biélorussie. XVI-XXe Siècles. Lille: Presses Universitaires de Lille, 1988, p. 9-10.
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lhe uma escala universal paralela. Características que evidenciam o fim último da sua
literatura: «Quando escrevo estou mais interessado em aprender a realidade do que a
composição das palavras» 5. Facto marcante, sublinhe-se, dado Milosz ser originário
de um território profundamente marcado por multiculturalismos e nacionalismos,
estes destruindo aqueles e reconfigurando permanentemente as fronteiras geopolíticas.
Esta circunstância coloca a interrogação: Czeslaw Milosz, polaco ou lituano? Quando
nasceu, a Lituânia pertencia ao Império Russo. A Primeira Guerra Mundial trouxe-lhe
a independência (1918). Guerras entre Polacos e Russos e o desejo da Polónia em
restabelecer as fronteiras da antiga República das Duas Nações, federando-a com a
Lituânia, fizeram com que a terra natal lituana de Milosz e a cidade da infância e da
juventude, Vilnius, reintegrassem as fronteiras polacas (1922). O facto de afirmar que
não provinha da Polónia, embora não renegasse a sua polonidade, demonstra como
o país da infância era importante para si, apresentando-se, acima de tudo, como um
lituano-polaco 6. Facto quiçá inusitado para quem não esteja familiarizado com a
complexidade histórico-diplomática da Europa báltica:
«Je dois avouer moi-même que c’est précisément l’étrangeté de la région d’où je viens
et l’impossibilité de communiquer quoi que ce soit de son passé aux étrangers qui
est mon obsession depuis le début de ma vie d’émigré. Car, interrogé sur mon pays
d’origine, je ne pouvez pas répondre «la Pologne», même si l’on s’y attendait de la
part d’un écrivain de langue polonaise. Il me faut ajouter que mes années scolaires et
universitaires s’écoulèrent dans une ville qui, au cours de ce siècle, changea treize fois
de mains, treize, j’ai compté»7.

Três pontos ulteriores enformam este discorrimento. Depois de uma primeira
abordagem ao conceito milosziano de crise, demonstrar-se-á como este converge para
a ideia da existência de duas Europas decadentes, posto o que concluir-se-á com uma
reflexão em torno da possibilidade de regeneração através de uma Europa de pátrias.

2. Um mito em tempo de crise e de crítica – os kresy da Europa
A ideia de uma Europa em crise ou da decadência do Ocidente é uma controvérsia
clássica da filosofia da História. A partir do século XIX, a problemática torna-se num
tema de acuidade, assumindo a definição genérica de crítica e crise da modernidade8.
Esta convicção seria de tal forma acerbada pelas guerras mundiais de 1914 e 1939, a
HUELTA, Alberto – «Entrevista com Czeslaw Milosz, Prémio Nobel de Literatura de 1980». Brotéria.
Lisboa. nº 116(2) (1983) p. 174.
6
Cf. PACKALÉN, Malgorzata Anna – «Interview with Czeslaw Milosz in Cracow, 10 December 2003»
[em linha]. The Nobel Foundation, 1980. [9 de Dezembro de 2009]. Disponível em WWW: <URL: http://
nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1980/milosz-interview.html>.
7
MILOSZ – «Preface»…, p. 9.
8
Vide BAUMER, L. Franklin – O Pensamento Europeu Moderno. Lisboa: Edições 70, 1990. Vol. II.
p. 267-287; TOURAINE, Alain – Crítica da Modernidade. Lisboa: Instituto Piaget, 1994; RIBEIRO,
Maria Manuela Tavares Ribeiro – «A Europa dos intelectuais nos alvores do século XX». Estudos do Século
XX. Coimbra: Quarteto. Nº 2 (2002) p. 109-118.
5
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grande depressão de 1929 e a assunção dos fascismos e totalitarismos que, por meados
do século XX, os intelectuais estavam dominados por uma «obsessão da crise»9. Nesta
altura, o mito dos confins da Europa prestava-se às necessidades críticas dos intelectuais
da Europa de Leste.
Czeslaw Milosz não teorizou o conceito de crise. O seu trabalho de crítica da
realidade na busca da verdade resultou num conjunto de considerações que permitem
ensaiar uma interpretação do seu pensamento quanto à problemática das crises do
século XX. As críticas à Europa, não poucas vezes alargadas ao Ocidente, resultam
de reflexões profundas sobre a realidade particular da Europa do Leste e da mesma
em relação à congénere ocidental. A problemática é abordada do ponto de vista da
violência da História naquela região, levada ao extremo pelo nazismo e pelo comunismo:
domínio externo, desaparecimento de nações e instalação de regimes de mascarada,
censórios e policiários.
No período entre as duas guerras mundiais, Milosz integrava-se, em termos literários,
na corrente do catastrofismo, advogando que a ordem política e social estava degradada
e que só um cataclismo socialmente catártico oferecia a esperança da regeneração.
Desejava, por isso, consciencializar a Humanidade para a espiral de decadência em
que entrara. Esta fase da juventude, marcadamente profética e apocalíptica10, foi
vivamente influenciada pelos vaticínios e ideias cataclísmicas do poeta Óscar Milosz
(1877-1939), seu tio e mentor, segundo o qual uma grande conflagração estaria
iminente e que a mesma seria apenas parte do drama maior que se lhe seguiria. E, de
facto, aconteceria a Segunda Guerra Mundial e o drama maior veio com a guerra-fria,
isolando a Europa sovietizada11.
A partir dos anos 40, as reflexões de Milosz sobre o devir histórico revestem-se de
uma objectividade analítica. Segundo o autor, o cientifismo produzia a ilusão e diluía
o real num mundo dominado pela adoração cega da ciência e da tecnologia. Eis aqui
o cerne da questão: o cientismo oferecia tentações que se tornavam muito perigosas
«in those areas of Europe where degenerate ideas of dominion over men, akin to the
ideas of dominion over Nature, led to paroxysms of revolution and war at the expense
of millions of human beings destroyed physically or spiritually»12.
O conceito de crise de Milosz constrói-se sobre estas circunstâncias específicas,
das quais deriva a percepção do decaimento e subalternidade dos sistemas políticos e
societários do leste europeu. Imbrica-se, portanto, com a decadência a que o indivíduo
é condenado pelos totalitarismos, matizando-se no desenraizamento pátrio e no
esquecimento forçado e programado da memória histórica, substituída pela história nova
do regime. Nesta lógica, para o autor, tanto o nazismo como o sovietismo constituem
um foco de dimanação dos males do século, desde a homofobia até aos sistemas de
uniformização étnico-cultural e de escravização política, social e intelectual. É esta
«maladie d’une phase historique» que Czeslaw Milosz regista e contra a qual reage13.
TOURAINE – Crítica da Modernidade …, p. 196.
Quando jovem estudante de Direito, Milosz co-fundou o grupo literário catastrofista Vanguarda de
Vilnius, tendo por porta-voz a revista Zagary (1931-1934).
11
MILOSZ – Nobel Lecture...
12
Idem, ibidem.
13
KARPINSKI – «Czeslaw Milosz un Enfant…», p. 128.
9
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O ensaio La Pensée Captive (Zniewolony Umysl, 1953) é sintomático. Milosz
abre-o com um capítulo muito sugestivo: «Murti-Bing», título inspirado no romance
Insatiabilité (1932), «un curieux ouvrage» de Stanislaw Witkiewicz (1885-1939) que
«n’était qu’une étude de la décadence» 14. Milosz define-o como uma profecia que
«n’a cessé de se vérifier jusqu’au moindre détail dans une grande partie du continent
européen» 15. Temporalmente, a acção ficcional decorre por volta dos anos 30 ou
40 (Witkiewicz não precisa), altura em que o Ocidente era invadido por exércitos
orientais; espacialmente, na Polónia, primeiro país invadido. O impacto foi devastador:
os habitantes, expropriados da Arte, Filosofia e Religião, altas actividades do espírito,
caíram no vazio. Milosz estabelece um paralelismo entre a narrativa e os acontecimentos
históricos, equiparando o exército russo ao levantino e a expansão imperialista da
União Soviética à do Extremo Oriente, tendo como idêntica decorrência o vazio
intelectual, ideológico e axiológico. O facto de Milosz abrir o ensaio La Pensée Captive
aludindo àquele romance evidencia um propósito específico: revelar as profundezas
da degeneração que ocorria no leste europeu16.
Posto isto, vejamos porque o mito dos confins da Europa é um elemento articulador
do discurso sobre as crises do século XX.
Para além da óbvia conotação geográfica, englobando os territórios da actual
Lituânia, Bielorússia e Ucrânia, os confins da Europa (kresy) possuem um simbolismo
histórico-axiológico muito profundo. Por um lado, referem-se à zona fronteiriça da
Polónia, em permanente reconfiguração geopolítica desde a medievalidade. Por outro,
são povoados por sociedades multiculturais, remetendo para os valores da tolerância,
muito embora, como prova a mutabilidade fronteiriça, o enfrentamento pelas soberanias
territoriais (nacionais ou meramente políticas) fosse uma constante com o advento
dos movimentos nacionalistas oitocentistas.
O mito dos confins projecta-se na existência de um lugar paradisíaco, embora
este não exista per se. Tem de ser percepcionado, digamos, mitografado por alguém,
normalmente por um grande literato, porquanto é através da literatura que a sua existência
é demonstrada e perpetuada. A respeitabilidade social do descobridor faz com que
este «paraíso» integre a geografia mítica de uma comunidade. Neste caso particular foi
descoberto na Lituânia pelo poeta Adam Mickiewicz (1798-1855). Porquê ali e não na
Polónia se Mickiewicz era polaco? Primeiro, porque a característica multiculturalidade
da Lituânia era considerada como uma matriz da polonidade. Segundo, a Lituânia
era, para os Polacos, parte natural das fronteiras da Polónia, embora estas fossem, na
altura da génese do mito, psicológicas e não reais. Recorde-se que a República das
Duas Nações, constituída pela Polónia e Lituânia federadas (1569), desaparecera do
mapa político europeu em 1795, diluindo-se no Império Russo, no Reino da Prússia
e na Monarquia dos Habsburgos. O mito que surgia visava criar e perpetuar uma
afinidade/unidade afectiva. Todavia, e isto é importante, o «paraíso» parecia, desde a
descoberta, perdível. Com efeito, parte do simbolismo advém do facto da Lituânia, com
o seu conjunto de referenciais, constituir um território sobre o qual pairava a sombra
MILOSZ – La Pensée Captive. Essai sur les Logocraties Populaires. 2e Édition. Paris: Gallimard, 1953, p. 22.
Idem, ibidem, p. 24.
16
O assunto será desenvolvido no terceiro ponto do artigo.

14

15

266

da ameaça e da destruição. A ameaça era exógena e não endógena, ou seja, procedia
do imperialismo estrangeiro e não do pluralismo ético, religioso ou cultural17. Desta
forma, a extraordinária coexistência de culturas e tradições, o enraizamento territorial
e o decorrente sentimento de segurança, propriedades definidoras da polonidade,
teriam uma função agregadora e diferenciadora18.
Decerto que o mito institui uma leitura idealizada das vicissitudes que ocorriam
na região, motivadas pela animosidade nem sempre contida entre as nacionalidades.
A idealização de uma coexistência venturosa deliberadamente sobreposta ao caos secular
apresenta este paralelo com a coeva ideia da Mitteleuropa, especificamente com a matriz
austríaca, apologista da convivência multicultural, com a Monarquia dos Habsburgos a
tentar assumir um «idealizado papel de mediação» entre as diversas nações do Império
Austro-Húngaro em detrimento da «noção de hegemonia política a partir de um centro»19.
Em suma, ao apelar à tolerância e ao respeito pela diferença, o mito dos confins
afirma-se como um mito anti-autoritário, negando toda e qualquer ordenação da
realidade social a partir de cima e abstractamente. Daí que a derrota histórica da
Polónia o tenha transformado num discurso reactivo contra a acção aniquiladora dos
nacionalismos e dos totalitarismos sobre os kresy20.
A utilização milosziana do mito valoriza a idílica coexistência dos pluralismos. Porém,
Milosz fá-lo enfatizando o real recalcado, demarcando os confins enquanto espaço
também de antagonismo e tensão. Esta recriação permite-lhe clamar reiteradamente
pela unidade na diversidade, contrariando a mecânica da fragilidade e morte ali
enraizadas pela História. Os acontecimentos que presenciou ao longo do século XX
alimentaram a certeza de que a desterritorialização não era passageira, mas um traço da
condição humana21 (não por acaso, Milosz define expressivamente o século XX como
o «século do exílio»22). Assim sendo, permanece fiel ao ideal de uma Lituânia liberta
de conflitos sociais e de ódios nacionais, porquanto, como escreve Aleksander Fiut,
«le pays de son enfance le fait songer aux avantages d’une société fondée sur les liens
de voisinage, la bienveillance et la tolérance réciproques, le respect de la tradition et
la symbiose avec la nature»23. Daqui decorrente, o mito é utilizado com o intuito de
transmitir uma mensagem restauradora da fé no sentido da existência do Ser Humano
e da inviolabilidade da respectiva dignidade e individualidade24.
17
BLONSKI, Jan – «Les Confins: «Paradis Polonais» de Mickiewicz a Rymkiewicz». In BEAUVOIS,
Daniel (édition de) – Les Confins de L’Ancienne Pologne..., p. 61.
18
Idem, ibidem, p. 63.
19
RIBEIRO, António Sousa – «Mitos e Realidades: a Mitteleuropa e os Seus Avatares». In RIBEIRO,
Maria Manuela Tavares (coord. de) – Europa em Mutação. Cidadania. Identidades. Diversidade Cultural.
Coimbra: Quarteto, 2003, p. 51.
20
MILOSZ – «Préface»…, p. 10.
21
FIUT, Aleksander – «Dans ma Patrie: La Lituania et Wilno dans la Poésie de Czeslaw Milosz». In
BEAUVOIS, Daniel (édition de) – Les Confins de L’Ancienne Pologne..., p. 242.
22
MILOSZ – Banquet Speech [em linha]. The Nobel Foundation, 1980. [9 de Dezembro de 2009].
Disponível em WWW: <URL: http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1980/milosz-speech.html>.
23
FIUT – «Dans ma patrie…», p. 246.
24
MOZEJKO, Edward – «Between the Universals of Moral Sensibility & Historical Consciousness».
In MOZEJKO, Edward (edited by) – Between Anxiety and Hope: the Poetry and Writing of Czeslaw Milosz.
Edmonton: University of Alberta Press, 1988, p. 28.
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Ao escrever sobre o desenraizamento, Czeslaw Milosz realiza um acto de cognição
contra a lapidação mnemónica produzida pelos aparelhos censórios e propagandísticos dos Estados nazi e soviético, severamente sacrificantes da memória histórica.
Destruída a essência dos kresy pelas políticas racistas e homofóbicas do nazismo e do
estalinismo, opera-se, contra a finitude e a obliteração, a refundação memorialista
do mito, ressurgindo como laço necessário de auto e hetero preservação e agnição25.
O mito adquire, como se verifica nos trabalhos de Milosz, uma compleição mística,
funcionando, como refere Jerzy Jarzebski, «par le fait même qu’il se tourne vers ce
qui n’est plus et ce qui n’a plus aucune chance de renaître»26. Em termos concretos,
o mito perdia a componente prática que incentivava à acção de produzir os confins,
ou seja, de coexistir dialecticamente. Em meados de Novecentos, ele «ne sert qu’à
comprendre les changements survenus dans la culture européenne du XXe siècle»27. Neste
sentido, os kresy, mais do que a conotação com o país da infância ou um fenómeno
cultural ou étnico representam a destruição da antiga Europa, do mesmo modo que
o desenraizamento afectivo e o vazio intelectual se tornaram numa figura simbólica
da situação do Homem do século XX28.

3. A «outra» Europa
No período entre as duas guerras, o comunismo surgia a muitos europeus do leste
como a alternativa válida defronte à encruzilhada dos fascismos, autoritarismos e
democratismos decadentes. A destruição dos antigos fundamentos cívicos e axiológicos
da individualidade e da sociedade no contexto da Segunda Guerra Mundial, criando
uma necessidade aguda de (re)orientação, veio apenas facilitar a permeabilização
mais generalizada às filosofias teleológicas marxistas, preconizadoras de um Estado
de direito universal. Milosz descrevia o comunismo, transmutação marxista, como
um «spectacle d’hypnose collective» 29. Pela promessa de redenção, pela difusão de
uma crença e pela capacidade de conversão, o autor designa-o por «Nouvelle Foi»30.
O conteúdo da mensagem era, a priori, cativante. A sua dialéctica da evolução
explanava o devir histórico «en el momento en que el Universo se volvía demasiado
difícil de concebir»31 e facultava uma concepção simplista do mundo: a revolução do
proletariado conduziria ao Progresso, identificado, em última instância, com uma
sociedade sem classes e liberta do modo de produção capitalista32. Os doutrinadores
faziam valer todos os auspícios ao compará-lo ao primeiro cristianismo. A metáfora
é engenhosa, reclamando para o comunismo o dever mor de introduzir na nova fé a
25
JARZEBSKI, Jerzy – «L’Évolution de l’Image des Confins dans la Littérature Polonaise Après la
Seconde Guerre Mondiale». In BEAUVOIS, Daniel (édition de) – Les Confins de L’Ancienne Pologne..., p. 209.
26
Idem, ibidem.
27
Idem, ibidem, p. 210.
28
Cf. idem, ibidem, p. 220.
29
MILOSZ – La Pensée Captive...., p. 35.
30
Idem, ibidem, p. 17.
31
MILOSZ – Otra Europa…, p. 132-133.
32
MILOSZ – La Pensée Captive..., p. 281.
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Europa profundamente «pagã». Nesta lógica, o Partido Comunista era uma Igreja,
«de la mesure où il saura canaliser les penchants irrationnels des hommes et les
utiliser à ses fins, dépendent sa dictature sur le globe terrestre et la transformation
du genre humain»33. Porém, «la philosophie de l’Histoire qui émane de Moscou est
une philosophie-force»34. Se havia o bom pagão («quelqu’un dont on pouvait attendre
qu’il se laisserait peu à peu convaincre de la justesse de l’orthodoxie»35), havia também
os indivíduos indisciplinados, a cuja resistência se respondia com um esquema bem
definido: «Créer les conditions nécessaires par la force» 36. Nestas circunstâncias, apenas
mediante a reflexão se poderia aspirar a dominar o bolchevismo37. E, de facto, se o
nacional-socialismo era «intelectualmente inexistente»38, o comunismo autoprotegia-se
sob uma ortodoxia hermética, intolerante a reflexões independentes e fazendo uso da
«força nua»39, monopolizando/escravizando pensamentos e fundamentos. Deste modo,
para Milosz, a morte ou o vaticínio da guerra nuclear (estava-se na guerra-fria) não
eram a «maior desgraça que pode acontecer à Humanidade ou ao indivíduo». A «pior
coisa» seria a «escravidão», perspectiva que o angustiava40.
Nas reflexões do autor, o termo escravidão remete para a concepção de uma Europa
cativa, logo, em contínua degeneração ôntica e axiológica, por oposição à Europa
ocidental, livre. Essa escravidão poderia revestir múltiplas fórmulas: a) a censura e
a estandartização reflexiva; b) a supressão das liberdades políticas; c) a supressão do
direito à autopreservação; d) a perda de raízes pela migração/deportação da pátria, pela
destruição desta e de todos os elementos que remetem para a autognose e onticidade
humana. Não era, todavia, um estado irreversível, pois seria possível encontrar um
modo de fuga espacial (exílio) ou interior (dissimulação).
Com o ensaio La Pensée Captive, Milosz tornou-se no primeiro escritor a fazer
uma análise bem ordenada e profunda sobre o sistema de aprisionamento imposto
por Moscovo na Europa Central e do Leste41, demonstrando como o espírito humano
trabalhava nas democracias populares para preservar o regime de escravidão e distender
a política de desenraizamento guiada por Moscovo42. O autor caracteriza ironicamente
esta degeneração com o adjectivo fantástica:
«Un habitant des pays occidentaux ne se rend absolument pas compte du fait que des
millions de ses congénères, extérieurement, semblerait-il, plus ou moins pareils à lui,
vivent dans un monde pour lui aussi fantastique que celui des habitants de Mars»43.

Idem, ibidem, p. 280.
Idem, ibidem, p. 298.
35
Idem, ibidem, cit., p. 18.
36
Idem, ibidem, p. 35.
37
Idem, ibidem, p. 146.
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Idem, ibidem.
39
HUERTA – «Entrevista com Czeslaw Milosz…», p. 182.
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Idem, ibidem, p. 181.
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MOZEJKO – «Between the Universals of Moral…», p. 16.
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A «outra» Europa sobre a qual Milosz escreve era, em jeito de síntese, um deserto
de ruínas 44, destruída, primeiro pelo nazismo, depois pelo imperialismo soviético.
A integridade geopolítica dos Estados reduzira-se a nada e as especificidades étnicas
volatilizavam-se à medida que a repressão das liberdades se exacerbava em prol da
uniformização ideológica, reflexiva e cultural. O autor conclui sarcasticamente:
«Undoubtedly, there exist two Europes and it happens that we, inhabitants of the second
one, were destined to descend into the heart of darkness of the Twentieth Century»45.

Parte da realidade daquela Europa é explicada por Czeslaw Milosz através de duas
metáforas. Referimo-nos às pílulas Murti-Bing e ao ketman, estratégias subliminares
de resguardo face à ortodoxia impositiva, aptas à fuga interior, à dissimulação e, por
conseguinte, à criação de uma forma de liberdade pessoal muito peculiar.
Milosz inspira-se no romance de Stanislaw Witkiewicz (Insatiabilité, 1932) para
escrever sobre a lógica funcional das pílulas Murti-Bing. Têm a propriedade de serenar
e tranquilizar, algo especialmente útil numa realidade que exige o servilismo político e
intelectual. Quando ingeridas, cessam as reflexões metafísicas e ontológicas rastilhadas
pela indignação. O dilema «ou bien mourir (physiquement ou spirituellement),
ou bien renaître […] par l’usage des pilules Murti-Bing»46 parecia de fácil solução.
Milosz é peremptório ao afirmar que as pílulas eram especialmente salvíficas para o
intelectual. Melhor do que o trabalhador braçal, estava apto a criticar e a aperceber-se
das incoerências da «Nouvelle Foi». Ademais, os escritores e os artistas eram fulcrais
ao funcionamento do aparelho propagandístico totalitário, daí serem coagidos (os que
conservam a lucidez no discernimento) a comparticipar com o regime, obrando sob as
directrizes do realismo socialista, um conjunto de signos laudatórios e doutrinariamente
pedagógicos. Quando um intelectual independente optava por reproduzir as ideias
oficiais isso demonstrava que sucumbira à estratégia de adestramento comunista: privar
o reaccionário de condições de produção favoráveis, retirando-lhe leitores e a liberdade
criativa e isolando-o num sistema socialmente partilhado. É aqui que se entende a
mecânica funcional da pílula Murti-Bing: facilitar ao intelectual outrora independente
a ilusória reintegração social e a redacção de obras reconhecidas e publicadas47. Até
certo ponto, era uma sanação para o bulício interior suscitado pelo permanente debate
centrado na questão: «Peut-on raisonner correctement, écrire de manière valable hors
de l’unique courant du réel, dont la vigueur provient de son harmonie avec les lois
historiques?»48. Com efeito, a situação piorava quando obrigado a deixar a simples
crítica das imperfeições do capitalismo, que poderia ser honesta, para centrar-se no
panegírico do regime. O intelectual necessitava agora de uma dose mais forte da
pílula para suportar o sentimento de culpa advinda da participação no processo de
MILOSZ – Otra Europa..., p. 295.
MILOSZ –Nobel Lecture…
46
MILOSZ –La Pensée Captive..., p. 24-25.
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inserção do país, feito província, na União Soviética e de reformulação da identidade
histórica nacional de matriz europeia e judaico-cristã 49. Contudo, a antiga matriz
identitária perdurava, assaz enraizada e de hercúlea ab-rogação. Acontecia, então, o
desdobramento interior, conduzindo a um estado de esquizofrenia ou apatia, ainda
que dissimulado com uma actividade febril50. Apesar de tudo, as pílulas Murti-Bing
constituíam uma mais-valia: «C’est préférable au tourment d’une rébellion stérile et
d’un espoir indéterminé»51.
A encenação cívica constituía o segundo método de autopreservação, convertendo-se
numa arte superior de vigilância do vocabulário, de gestos e modos. Milosz explica-a
fazendo uma analogia com a civilização islâmica do Próximo Oriente, onde a encenação
se transformara numa instituição permanente: o ketman. Sucintamente, consiste na
capacidade individual em dissimular as convicções políticas ou religiosas tão só por não
publicitá-las se trouxerem prejuízo ao próprio porque críticas da ordem estabelecida52.
Milosz enumera as formas variadas que o ketman poderia assumir. Havia um ketman
nacional que se traduzia no culto da Rússia: «Un écrivain qui n’a pas consacré au moins
un ouvrage aux grands hommes de la Russie ou à la vie qui s’y déroule, et qui s’en
est tenu aux thèmes de son pays, ne peut pas se sentir en pleine sécurité»53. Os que
o praticavam execravam-na, considerando-a um país de bárbaros. Com o ketman da
pureza revolucionária apoia-se o estalinismo, embora preconizando-se a reorientação
doutrinária no sentido do leninismo. O ketman estético permitia que os intelectuais
demonstrassem publicamente a sua aculturação russa enquanto privadamente executavam uma actualização cultural e europeia contínua. O ketman céptico é praticado
por aqueles que descrêem da racionalidade do materialismo dialéctico como filosofia
político-social. O ketman metafísico consistia na suspensão da convicção que atribuía
ao mundo um fundamento metafísico; era apenas tolerado aos que professavam o
cristianismo e estava proibido aos artistas, considerados educadores da sociedade. Por
fim, o ketman ético, segundo o qual o indivíduo demonstra cumprir a ética comunista
apelante à responsabilidade individual na construção da sociedade sem classes e no
triunfo da Revolução54.
Com a sua característica ironia, o autor coloca em vantagem o habitante do leste
europeu perante o ocidental, «naif comme un enfant»:
«Il ignore les perspectives que le ketman découvre sur la nature humaine. […] Il ne
soupçonnait même pas de quels trésors d’ingéniosité et de perspicacité psychologique il
peut disposer lorsqu’il se trouve au pied du mure et qu’il lui faut faire preuve d’adresse
ou périr»55.

Cf. idem, ibidem, p. 39-41.
Idem, ibidem, p. 45-47.
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Consequentemente, o ketman não só desenvolvia o intelecto, como libertava o
intelectual do leste do padecimento da maleita «taedium vitae», típica do ocidental:
«Leur vie affective e spirituelle est trop dispersée […]. Tout ce qu’ils pensent, tout se
qu’ils sentent se volatilise comme une vapeur dans l’espace infini. La liberté est pour
eux un fardeau. Aucune des conclusions auxquelles ils parviennent ne les engage: «Il
peut être ainsi, mais il peut aussi en être autrement»»56.

Esta circunstância resultava da pressão a que o comunismo submetia diariamente
o indivíduo, permitindo-lhe encontrar – através de um duplo jogo dialógico entre si
e o regime e entre o seu «Eu» farsante e o «Eu» essencial – o respectivo centro interior
libertador, ou seja, o seu Ser. Esta era, pelas suas características incomuns, uma forma
de liberdade muito particular e restrita57.
Milosz imputa ao Ocidente a decadência dos europeus orientais, sublinhando que
não se imiscuíra na busca de soluções para o problema do leste, quer no período mediado
pelas duas guerras, quer no após Segunda Guerra Mundial. Acusa amargamente os
governos ocidentais de manifestarem a sua benevolência somente «cuando se trata para
ellos de luchar contra un peligro que les amenaza, vertiendo indiscriminadamente la
sangre de indígenas»58. Sem a obtenção dos créditos devidos, países como a Polónia ou
a Lituânia careciam de recursos económicos para fortalecer o aparelho administrativo e
económico, situação agravada com a instabilidade regional resultante da conflituosidade
latente com a União Soviética. E assim, este conjunto geográfico constituía, «en
resumen, la zona “mala” de Europa, y una de las regiones más “malas” de la mencionada
zona»59, consideradas «des “parents pauvres”, des zones à demi coloniales»60. A desilusão
face ao Ocidente é apresentada como um fenómeno estrutural, nomeadamente no
que respeita à França. Escreve Milosz que «la leyenda napoleónica ha formado las
costumbres políticas de los Polacos, siempre inclinados desde entonces a considerar
que la libertad viene con el viento del oeste»61. Viria realmente? A Segunda Guerra
começou porque o Ocidente condescendeu na militarização da Alemanha nacionalsocialista. Posteriormente, não faltaria à promessa de auxílio militar caso a Polónia
fosse atacada? Não teria conseguido derrotar as poucas divisões alemãs que invadiram
este país? Como entender as decisões tomadas no pós-guerra em relação ao leste? 62
A Polónia não fora entregue «por el acuerdo de Yalta a los administradores de la parte
oriental del planeta»63? No contexto da sovietização, não havia «muchas personas poco
sensibles a la enfermedad de Europa, en particular de la Europa central y oriental»64?
Por tudo isto, Milosz conclui: «una maldición sin remedio pesaba sobre aquel rincón
Idem, ibidem, p. 120.
Cf. idem, ibidem, p. 121-122.
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de Europa»65. A conduta do Ocidente suscita-lhe um remate incisivo, simultaneamente
uma crítica à decadência moral, política e cultural da civilização ocidental:
«Ahora bien, de aplicarse el proverbio «cuando Dios quiere castigar a alguien, le quita
el espíritu», uno no podía de sacar conclusiones»66.

Se a Europa do Leste degenerava, a ocidental vivia uma fase de torpor moral e
cultural, facto que a colocava deliberadamente em risco porque a tornava pouco
pertinaz na percepção do comunismo enquanto ameaça real para a civilização europeia.
A produção cultural do Ocidente assentava no patrocínio de produções ligeiras,
triviais, simplistas e de consumo imediato, não poucas vezes produzidas por indivíduos
intelectualmente pobres para uma elite culturalmente estéril. A liberdade de que a
sociedade ali beneficiava era subutilizada, sem haver um intuito superior que norteasse
a actividade humana, transformando em simples quimera a expectativa criada entre
os intelectuais do leste de que no Ocidente nascesse uma nova filosofia social que
contivesse os germens da nova esperança67. Daí que Milosz indague:
«N’y a-t-il pas dans leur esprit un vide que l’on remplit avec un chauvinisme grossier,
des romans ineptes et des films sans valeur artistique? […] Que peut donc nous offrir
l’Occident? Être libré de quelque chose c’est beaucoup, mais c’est bien moins que d’être
libre pour quelque chose»68.

Apesar das vicissitudes e da Europa ocidental depreciar o seu Oriente, Milosz
considera que os europeus do leste seriam mais felizes do que os ocidentais. Apesar
de viajarem e de viverem uma vida plena de prazeres sensuais e materiais não foram
eles quem descobriu o tão desejado elixir da juventude, este entendido como o alto
conhecimento das coisas humanas e, decorrentemente, a capacidade de (re)agir e de
acalentar a esperança:
«[El] elixir de la juventud no es una ficción, justamente porque hemos visto el fondo de
los infiernos de nuestro siglo. […] El elixir es la certidumbre de que nuestro conocimiento
de las cosas humanas no tiene límite y también de que no debemos jactarnos de nuestra
importancia, pues cada una de nuestras realizaciones se desliza hacia el pasado, de modo
que siempre somos los alumnos de un curso preparatorio. […] A través de los desastres y
las catástrofes, la Humanidad busca el elixir de la juventud, el de la vía filosófica, el de
un ardor que sostenga la fe en la utilidad general de nuestro esfuerzo como individuos,
aun si este, en apariencia, no cambia en nada los mecanismos del mundo. No se puede
descartar la posibilidad de que nosotros, hombres de la Europa oriental, estemos en la
vanguardia de este camino»69.
Idem, ibidem, p. 295.
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Neste sentido, Milosz conjecturava que «our time will be judged as a necessary
phase of travail before mankind ascends to a new awareness»70. Entretanto, havia que
trabalhar pela nova hierarquia de valores. Assim se entenda a sua reflexão sobre uma
Europa de pátrias.

4. Uma Europa de pátrias
Denunciando, apontando objectivamente, Czeslaw Milosz executa um labor de
indução gnosiológica contra a violação do direito universal de povos e pessoas à
individualidade. Criando uma memória histórica, comunicando um conhecimento, seja
ele a diversidade cultural ou dos hábitos relacionais entre as múltiplas nacionalidades do
leste europeu, seja a acção racista do nazismo sobre a região ou a destruição libertária do
comunismo ao longo da segunda metade de Novecentos (depuração étnica, ideológica,
intelectual e política), Milosz cria um fundo de verdade (ou referencial mnemónico)
que instrui nos princípios da Paz e da Justiça e insta à auto e hetero preservação.
Esperançoso e crendo na capacidade regenerativa de ideias íntegras, o seu discurso
aponta irremediavelmente para a questão do futuro da Europa e para o seu destino
como Europa de pátrias. Pode dizer-se, citando Edmund Husserl, que Milosz procura
restaurar a confiança «num sentido da História, num sentido da Humanidade, na
liberdade entendida como capacidade do Homem para prover de um sentido racional
a sua existência individual e colectiva»71.
No ensaio La Pensée Captive, publicado em 1953, Milosz escreve sobre a falência
do sonho da fundação da Federação dos Estados Unidos da Europa:
«Il est désagréable de renoncer au rêve d’une Fédération de peuples égaux, au règne
des États-Unis de l’Europe où les diverses langues et les diverses cultures auraient les
mêmes droits»72.

A importância destas afirmações merece algumas considerações relativamente às
ideias e modos de pensar a construção da Europa na primeira metade do século XX. No
período entre as duas guerras e no decorrer da Segunda Guerra Mundial, aqueles revestem
três orientações: a construção da Europa numa base federalista, patente na criação dos
Estados Unidos da Europa; uma união assente nos princípios da cooperação económica
mediante a criação de uma união aduaneira europeia e de um mercado europeu; e, por
fim, a instituição de uma união fundeada sobre as relações culturais inter-europeias73.
No pós-guerra, coexistiam múltiplas representações teóricas da Europa: a federalista
(que propõe uma federação sobre uma autoridade supranacional), a unionista (que
projecta a confederação inter-estatal) e a cooperativa (que defende a cooperação entre
MILOSZ – Nobel Lecture...
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os Estados)74. Em 1946, Winston Churchill apelava à criação dos Estados Unidos da
Europa. Em Dezembro do mesmo ano, era criada, em Paris, a União Europeia dos
Federalistas. No ano seguinte, sob influência de Churchill, instituiu-se o Movimento
Europa Unida, apologista da cooperação intergovernamental. As organizações unionistas
e federalistas uniam sinergias para traçar um plano para a unificação da Europa e,
em 1948, realizava-se, em Haia, o Congresso da Europa para debater o processo de
construção de uma Europa unida, desenvolvida e pacificada. Em 1949, na reunião de
Agosto da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, os federalistas defendiam
a instituição de uma autoridade política europeia. Em 1950, a mesma assembleia,
presidida por Jean Monnet, aprovava a criação da Comunidade Europeia do Carvão e
do Aço apresentada por Robert Schuman na Declaração de 9 de Maio75.
A Federação dos Estados Unidos da Europa que Milosz invoca deve ser compreendida
neste contexto. Apesar de não discorrer em profundidade sobre ela, podemos verificar
que se caracteriza pelo hibridismo entre a representação unionista e a cooperativa,
sendo equitativa a autoridade entre os Estados. Não podemos deixar de fazer algumas
considerações sobre o termo «federação» utilizado por Milosz. A realidade à qual,
segundo o autor, se aplicaria este conceito, indiciando a inexistência de um centro
político, difere da realidade que o termo federação define de facto (a institucionalização
de um Estado vinculador/federal, integrante dos Estados federados). O termo exacto
seria confederação (associação de Estados cooperantes, construída sobre o princípio
da igualdade entre os Estados confederados, desvinculados entre si). Recorde-se
que na altura em que escrevia sobre o assunto o debate em torno destes conceitos
decorria de forma inconclusiva. Ademais, a Milosz interessava pensar a Europa numa
perspectiva humanista e cultural e não tanto funcionalista76. De assinalar também
que quando salienta, em 1953, a inexequibilidade da sobredita federação, alude ao
facto da guerra-fria ter impulsionado a construção europeia na base da economia e da
concertação de estratégias militares defensivas, afastando-se do ideal de uma Europa
democrática, solitária e fraternamente federada. Milosz é muito directo nas críticas que
faz, advertindo que a inoperância das democracias ocidentais fomentava os desígnios
soviéticos de dominação global, com Moscovo a desejar avançar sobre o Ocidente.
Por ora, a Rússia subjugava o leste, política e culturalmente:
«À ce moment toute l’Europe oriental [parle] […] une langue universelle, le russe, et le
principe «une culture nationale dans sa forme et socialiste dans son contenu» [désigne]
dans le meilleur des cas l’unité monolithique d’une culture régie par le Centre, tandis
que les divers pays ne conserveront que quelques ornements locaux comme folklore» 77.
Cf. idem, ibidem, p. 56-58.
Vide, entre outros, BOSSUAT, Gérard – Les Fondateurs de l’Europe. Paris: Belin, 1994, p. 95-118 e
160-166; BALTAZAR, Isabel – «Os Estados Unidos da Europa: Uma Nova Europa em Tempo de (Segunda)
Guerra». Revista de História e Teoria das Ideias. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa. Vol. XIX: 2ª Série
(2004) p. 319-349; SILVA, António Martins da – Portugal e a Europa: Distanciamento e Reencontro: a Ideia
de Europa e a Integração Europeia: Ecos, Reacções e Posicionamentos (1830-2005). Viseu: Palimage Editores;
Coimbra: CHSC, 2005.
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Daí que afirme: «L´ère des Etats indépendants est peut-être close et de telles notions
sont à reléguer au musée»78. A imposição soberana «d’une seule nation qui est encore,
dans sa masse, sauvage et primitive» e a imposição do reconhecimento da «supériorité
absolue de ses moeurs et de ses institutions, de sa science et de sa technique, de sa
littérature et de son art»79 afectava profunda e violentamente a identidade de nações
singulares do leste. Era um facto. Mas afectava simultaneamente o sistema multicultural
que a Europa, na sua essência, era.
Em 1983, Milosz, inspirado pelas ideias do escritor polaco Stanislaw Vincenz, falava
da Europa como conjunto não de Estados, mas de pequenas pátrias80. Segundo ele:
«[…] As fronteiras dos Estados não correspondem ao sentido mais profundo de «estar
enraizado». Os Estados são, mais ou menos, entidades abstractas, enquanto as pequenas
pátrias, com um passado específico, estão certamente mais perto do coração humano»81.

O conceito milosziano de pátria é elaborado sobre a realidade histórica dos países do
leste europeu, marcada pela complexa questão dos ódios nacionais. O forte sentimento
nacionalista resultava numa afeição agregadora à «História de certo país, região ou
cidade», avaliada «como parte da herança comum»82. Para Czeslaw Milosz, o nacionalismo
constituía, por esta razão, «uma «bênção» ambígua», pois se apresenta «fraquezas e
perigos», fornece também «uma espécie de cimento vinculativo»83. Naquela situação,
resultava numa contínua reconfiguração territorial que apartava geopoliticamente
«personas muy allegadas y empujó, en más de una ocasión, al hermano contra hermano»
sem motivos válidos per se. Citamos Milosz:
«A qué habría que referirse para justificar todos esos esfuerzos? A la raza? Pero la mezcla
de sangres polacas, lituanas y alemanas, de la cual soy un ejemplo, era general, y los
partidarios de la «pureza racial» se exponían a muchos desengaños. A la cultura? Pero
el conjunto de los factores culturales se incorporaba a la […] Polonia»84.

Este conjunto de factos, impulsionados por agentes sobranceiros às nações e
vocacionados para a imposição de uma ordem étnica e geopolítica, culminavam num
negativíssimo sentimento individual de desenraizamento e de apartamento face a
uma comunidade e território compartilhados. É, pois, significativo que no ensaio La
Terre d’Ulro (1977) o autor constate que o desenraizamento pátrio convergia para o
desenraizamento espiritual, lançando o indivíduo numa busca dupla:

Idem, ibidem, p. 41.
Idem, ibidem.
80
A ideia de uma Europa de pátrias foi também defendida pelo General Charles De Gaulle nos anos
60 (vide BOSSUAT – Les Fondateurs de l’Europe…, p. 217-240; RIBEIRO, Maria Manuela Tavares – A Ideia
de Europa ..., p. 66-68).
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HUERTA – «Entrevista com Czeslaw Milosz…», p. 178-179.
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Idem, ibidem, p. 179.
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Idem, ibidem, p. 180.
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«L’apatridie tribale et géographique correspond désormais à l’apatridie spirituelle de
l’homme moderne et la recherche de la patrie, la recherche d’une Place, acquiert par là
même une signification double»85.

Assim, para Milosz, o conceito de pátria, falido o princípio da inviolabilidade das
fronteiras, extravasa os domínios da geografia física e política e valoriza os elementos
promotores da filiação comunitária (a língua, a etnia, o território, a História e a
cultura), dos quais crê depender o diálogo intergrupal na base da igualdade e mútuo
apreço. Desta forma, como clarifica Fernando Catroga, é a «partir da ideia e do
sentimento de pátria que comunidades e grupos narram a História que os identifica
(e os constrói) como famílias alargadas e como comunidades étnico-culturais» 86 .
A pátria é a «origem de todas as origens», filiando através do reconhecimento do dever
de transmissibilidade que lhe é devido e que é assumido como uma herança e um
destino87. Simultaneamente, sobre a pátria recai a função mor de ceder protecção e
segurança existencial a uma colectividade, garantindo, com recurso a símbolos, mitos
e prédicas mais ou menos imaginárias, a respectiva auto-representação, sem a qual
não poderia (sobre)viver88. Milosz argúi:
«And yet perhaps our most precious acquisition is […] respect and gratitude for certain
things which protect people from internal disintegration and from yielding to tyranny.
Precisely for that reason some ways of life, some institutions became a target for the
fury of evil forces, above all, the bonds between people that exist organically, as if by
themselves, sustained by family, religion, neighborhood, common heritage»89.

Na Europa de Leste, Moscovo conseguiu erigir um poder institucionalizado sobre
Estados e respectivas populações, agregando-os sob a grande fronteira externa da União
e rasando ao máximo possível os limes internos. Para o efeito, construiu um poderoso
monopólio da violência, uniformizando e plasmando a Grande Rússia. Milosz alerta:
«In many countries traditional bonds of civitas have been subject to a gradual erosion»90.
Se em algumas zonas esta realidade acontecia sem que os habitantes se apercebessem,
no leste, decorrendo uma situação de perigo extremo, «a protective, life-giving value of
such bonds reveals itself»91. Milosz entendia, como se verifica, que as raízes e os laços
pátrios possuíam a profundidade necessária para desencadear acções de protecção e
de reacção face a qualquer imposição externa niveladora. Em suma, o sentimento de
pátria constituía a melhor arma contra a volatilidade ôntica, exogenamente induzida,
das pátrias do leste europeu.
Cit. por ZALESKI, Marek – «Les Confins dans la Littérature Polonaise Contemporaine: Mise en
Garde, Promesse ou Défi?». In BEAUVOIS, Daniel (édition de) – Les Confins de L’Ancienne Pologne..., p. 223.
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Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008, p. 10.
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Ao clamar por uma Europa de pátrias, Milosz prevê que, em cada pátria, os
indivíduos exerceriam os devidos direitos e deveres de cidadania, acentuando o carácter
cívico da mesma, decorrente do contrato político e social voluntariamente estabelecido
entre os cidadãos e por eles estabelecido segundo os ideais da liberdade, igualdade e
interesse da vontade geral92. Essa poderia ser a solução para os problemas suscitados
pela reclamação do direito à autodeterminação política por várias nacionalidades
da Europa ocidental e oriental contidas em Estados políticos supranacionais e/ou
nacionalizadas. Eis, assim, porque Milosz escreve: «A la place de la patrie dont les
hommes éprouvent aujourd’hui la nostalgie, on leur propose un Etat»93. E esta era
a grande inovação da Europa conjunto de pátrias: coexistência e relacionamento de
Nações-Estado e não de Estado-Nações. Reconhece, contudo, que a sua concretização
somente poderia ocorrer num «futuro remoto»94. Até lá, haveria a criar uma plataforma
de entendimento e compreensão que sustentasse a sua construção, apostando-se numa
educação esclarecida e cosmopolita e num diálogo multiculturalista.

Conclusões
Czeslaw Milosz não reflectiu a Europa como politólogo. Preocupou-o sobretudo
que não se perdesse no esquecimento a realidade vivida no Leste europeu, denunciando
a degradação humana e a escravização que tão facilmente ali ocorria sob o imperium
dos totalitarismos. Importante no processo reflexivo milosziano é o mito dos confins
orientais, do qual o autor recupera o ideal de coexistência pacífica entre comunidades
étnico-culturalmente diferentes, reagindo contra o fundamentalismo totalitário,
incompatível com uma sociedade cívica e política livre. Milosz realça a dimensão futurível
do mito: algo que não acontece mas que ininterruptamente espera que aconteça. Ao
fazê-lo, acalentou a esperança de mobilizar a Europa para soluções inovadoras do ponto
de vista relacional. A sua Europa de pátrias encomia os sentimentos de pertença e de
enraizamento, tacticamente suspensos num leste cada vez mais soviético. A Europa
milosziana surge, em suma, como alternativa a uma Europa instável e como solução
para a superação do dualismo europeu. Todavia, no tempo presente, ainda a expectativa:
consegui-lo-á a União Europeia ao alargar-se ao leste? Conseguirá o leste integrar-se,
superando europeisticamente ressentimentos pretéritos?

Sobre a questão das pátrias cívicas vide CATROGA – «Pátria, Nação, Nacionalismo»…, p. 11-26.
Cit. por ZALESKI – «Les Confins dans la Littérature Polonaise Contemporaine…», p. 223.
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Pessoa est né à l’ère du soupçon, dans le voisinage de Marx, de Nietzsche et de
Freud. Il deviendra lui-même un poète du soupçon, explorateur infatigable du monde
moderne et du psychisme humain. Tout en remettant en cause des certitudes et des
idoles ancrées, il se fera le bâtisseur d’un Nouveau Monde: celui d’un Quint Empire,
solution aux maux du Portugal et au «déclin» des sociétés modernes. Un tel levier
poético-politique, qui est à la fois un «transformateur mental» et un «transformateur
affectif» 1, fait de Pessoa un «créateur de mythes», autrement dit «un créateur de
civilisation», comme, très tôt, il s’auto-désigne.
Selon Joel Serrão, le vécu et la théorie de la décadence constituent un axe fondamental pour comprendre la politique et la poétique de Pessoa2; depuis son retour de
Durban, en 1905, il est constamment porté par une aspiration régénératrice de sa
langue-patrie «d’adoption». Au milieu des années 1920, le Portugal vit «une grande
crise culturelle», selon son diagnostic fondé: «Nous nous trouvons à une époque
singulière où nous apparaissent toutes les caractéristiques d’une décadence mêlées à
toutes les caractéristiques d’une vie intense et progressiste»3. Les causes explicatives et
les remèdes qui doivent être apportés à cette conjonction de crises sont marqués du
sceau pessoen. La voie originale qu’il emprunte le conduit à opérer des déplacements
subtils, par le biais de la réflexion ou du doute, dans plusieurs domaines: ceux de la
réalité et de la vérité, de la création et du sujet, de l’histoire et de la société.
Bernardo Soares établit, avec une lucidité peu commune, le diagnostic de son époque
et des troubles affectant ses semblables: tous les fondements sociaux, intellectuels,
spirituels et éthiques se sont effondrés à partir du milieu du XIX e siècle face à la
raison positiviste, sans que, pour autant, elle parvienne à ancrer de solides règles et
principes à la place de l’architecture sociale dont elle a fait un tas de ruines. Privée
de ses «fondements culturels», la société en subit les conséquences au point de vue
politique: «et c’est ainsi que nous sommes nés dans un monde féru de nouveautés
sociales, partant joyeusement à la conquête d’une liberté dont il ignorait ce qu’elle
était, et d’un progrès qu’il n’avait jamais su seulement définir». Parce que la force
destructrice de cette tabula rasa ne s’accompagne pas d’une volonté constructrice,
on assiste à une sorte de tragédie moderne reconnaissable à un vide social et à une
angoisse existentielle collective:
Ce criticisme fruste de nos pères, cependant, nous a certes légué l’impossibilité d’être
chrétiens, mais sans la satisfaction que nous aurions pu en tirer; il nous a certes légué
l’incrédulité à l’égard des formules morales bien établies, mais sans l’indifférence envers
la morale et les règles établies pour vivre humainement; il a certes laissé le problème
politique sans solution, mais sans nous laisser pour autant indifférent aux solutions
qu’on pouvait lui apporter4.
1
PESSOA, Fernando – «Como Organizar Portugal». In PESSOA, Fernando – Crítica: ensaios, artigos
e entrevistas. Édition de F. Cabral Martins. Lisboa: Assírio & Alvim, 2000, p. 146.
2
SERRÃO, Joel – Fernando Pessoa, cidadão do imaginário. Lisboa: Livros Horizonte, 1981, p. 24.
3
PESSOA, Fernando – Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação. Édition de G. R. Lind et J. do Prado
Coelho. Lisboa: Ática, 1966, p. 166.
4
SOARES, Bernardo – Livro do Desassossego. Édition de R. Zenith. Lisboa: Assírio & Alvim, 1998,
fragment 175 (ce Livro sera signalé par l’indication, infra-paginale, du numéro du fragment – noté «fgt.»).
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Au regard des écrits pessoens, nous retiendrons trois registres caractéristiques de
la contemporanéité: les altérations sociales et mentales provoquées par les métropoles;
la puissance faustienne des techniques; et la culture capitaliste. Ils nous permettrons
d’éclairer trois figures emblématiques de la modernité: la métropole/le citadin, la
technique/l’homme-machine, l’économie/l’homme d’action. Nous verrons que chez
Soares, et surtout Campos, l’attitude moderne se conjugue avec une posture antimoderne,
nécessairement critique – non sans poésie et ironie.

Une crise de civilisation: bilan et perspective
Fernando Pessoa porte avec une rare acuité son regard sur le monde qui l’entoure,
étant en lui et face à lui, dans une relation à la fois d’intimité et d’extranéité. Que son
style soit poétique ou politique, et son ton neutre ou mordant, il est toujours interrogatif
et singulier, même chez un Alberto Caeiro qui fait corps avec les choses. Parmi tous
les hétéronymes, Pessoa «lui-même» compris, c’est sans doute Álvaro de Campos et
Bernardo Soares qui incarnent le mieux, et le plus profondément, cet esprit inquiet et
caustique. Dans le Livro do Desassossego, Soares parle d’une «archéologie du présent»
(fgt. 86). Cette méthode virtuelle lui permet de cerner l’époque qui est la sienne et
qu’il qualifie de «sénile et de cancérigène» en se postant à son égard en ses marges où
elle lui apparaît, telles des ruines antiques, étrange et étrangère. Ce constat négatif
provient de ce que, derrière la façade des récentes conquêtes technico-scientifiques et
des euphories, il y voit la résultante de «la dérive multiple de tous les grands desseins,
confluents ou opposés, dont l’échec a vu naître l’époque qui les fait échouer» (fgt. 35).
Ce temps présent dépourvu d’aura fait de l’humanité sans panache ni transcendance
une réalité doublement «futile». Quoique situé à contre-temps, le semi-hétéronyme
est contemporain de cette stagnation. Il s’autodéfinit comme le solennel observateur
«étranger à tout», depuis la distance désengagée de son in-existence et la hauteur
surplombante de ses rêves, aussi sublimes que vains.
Les spécialistes qui se sont intéressés à Orpheu, ne se sont guère demandés ce
qu’un tel mouvement révèle, au sein même de sa nouveauté littéraire et esthétique,
sur la marche du monde. Il est nécessaire de situer ce projet en relation au cadre
socio-imaginaire plus global qu’il intègre. En parlant de la tâche du mouvement
sensationniste, Pessoa réfère une double perspective: «la reconstruction de la littérature
et de la mentalité nationales» 5. Comment articule-t-il ces deux buts conjoints?
Et quel est le sens d’une telle entreprise? A ses yeux, elle représente le moment
opportun, où s’entrecroise l’initiative volontaire et le signe augural, pour faire du
«Portugal-Europe» une grande nation culturelle. Le maître d’œuvre Pessoa en serait
le point d’origine et de convergence. Il lie l’état de la civilisation qui a vu naître sa
génération et un certain type d’art qui exprime les sensations et émotions qui lui
sont corrélées. Cette époque fiévreuse, mais improductive voire «dégénérative», il
la caractérise de la façon suivante:

5

PESSOA, Fernando – «Movimento sensacionista». In PESSOA – Crítica..., p. 127.
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En chaque âme tournent les volants de toutes les usines du monde, en chaque âme
passent tous les trains du globe, toutes les grandes avenues de toutes les grandes villes
finissent en chacune de nos âmes. Toutes les questions sociales, toutes les perturbations
politiques, pour peu qu’on s’intéresse à elles, pénètrent dans notre organisme psychique,
dans l’air que nous respirons psychiquement, s’infiltrent dans notre sang spirituel,
deviennent, avec une pointe d’inquiétude, nôtre comme une chose qui serait nôtre6.

A sa question, «quel est l’art qui doit correspondre à cet état de civilisation?», il répond:
le sensationnisme7. L’art ne peut donc se définir par son seul rôle expressif. Il doit en
outre, selon l’auteur, être investi d’une fonction interprétative des phénomènes sociaux
et psychiques, doublée d’une critique de l’évolution de la société. Ce qui n’implique
pas qu’il se plie à une «fin sociale» ou morale, même s’il ne saurait échapper à un
«destin social». C’est pourquoi il ajoute dans le même fragment: «le rôle de l’art est
celui, en même temps, d’interpréter et de s’opposer à la réalité sociale avec laquelle il
coexiste»8. Cette opposition constructive à la réalité est le refus autant du statu quo,
dans l’ordre social, que de la mimésis, dans l’ordre créatif. Elle leur préfère la sphère
surréelle et idéelle, forgée dans l’espace de l’écriture littéraire, du rêve et de la fiction.
Nous pouvons alors demander: quelle modernité, initiée avec le XXe siècle, reflète le
Modernismo de Fernando Pessoa? L’écrivain, marqué par l’évolutionnisme organiciste
de Spencer, est contemporain des deux grands sociologues de la modernité, Max
Weber et Georg Simmel, qui analysent les profondes mutations que connaissent les
sociétés occidentales: l’esprit du capitalisme, le mode de vie urbain, la rationalité
organisationnelle ou encore le désenchantement de l’existence. Malgré (ou à cause de)
ses efforts pour voir en tout de la beauté et de l’âme, dans les machines et le commerce
comme dans la ville et les sensations voyageuses, Campos traduit la perte du sacré en
ces termes: «Comme elle est si peu héraldique la vie!/Comme elle manque de trônes
et d’oripeaux quotidiens!»9. Le désert avance – celui qui assèche la vitalité créatrice et
stérilise les imaginations géniales ou héroïques.
Au prisme de la poésie et de la prose, Pessoa scrute le changement d’époque qu’il
est en train de vivre. Il ne se contente pas de l’interpréter. En y réfléchissant, en la
réfléchissant, il tente, par son œuvre, de l’infléchir. C’est pourquoi nombre de ses écrits,
et spécialement Message, sont plus que des textes: ce sont des textes-action, à l’exemple
de l’explicite manifeste Ultimatum de Campos. Ils sont investis, par l’intellectuel engagé,
d’une force performative et prophétique. L’intervention sur le cours de l’histoire se
fait, soit en prosateur, à travers des milliers de fragments d’allure sociologique ou
politique, soit en poète, en tant qu’orthonyme ou par procuration, sous les signatures
d’hétéronymes. Comme l’a montré Joel Serrão, Pessoa n’écrit jamais vraiment dans
la seule perspective strictement sociologique ou politique car la plupart de ses écrits
sont de nature téléologique, visant une «saudade immense d’un futur meilleur» 10.
PESSOA – Páginas Íntimas..., p. 167.
PESSOA – Páginas Íntimas..., p. 167.
8
PESSOA – Páginas Íntimas..., p. 161 et 167.
9
CAMPOS, Álvaro de – Poesia. Édition de T. R. Lopes. Lisboa: Assírio & Alvim, 2002, p. 49. (les poèmes
de Campos sont tirés de cette édition et sont désormais signalés dans le texte par leur titre ou incipit).
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Ce devenir transhistorique du Portugal est mesuré à l’aune d’une pente déclinante
et d’un «présent malheureux». Si bien que, dans plus d’un cas, à commencer par ses
premières analyses de 1912 publiées dans A Águia, le mot «sociologique» renferme, en
creux, une connotation ésotérique puisque le développement textuel auquel il renvoie
s’inscrit dans un «perspectivisme» transcendant, lequel repose sur une base culturelle
et spirituelle: l’«Ame Portugaise» à bâtir.
Pessoa prend la mesure des transformations sociales, techniques, artistiques et
idéologiques dont il est un témoin précieux et majeur. Bien des aspects qui s’annoncent
alors de façon ténue sont saisis avec acuité en tant que signes ou symptômes de l’état
de la civilisation actuelle, à la fois «malade» et grosse de promesses. Ces domaines
sont autant d’indices critiques en un triple sens: ce sont des événements perturbateurs
de l’ordre ancien, ce sont des moments révélateurs du cours du monde, et ce sont
des modes d’être et d’exister jusque-là inédits. Face à ce complexe enchevêtrement de
faits et de causes, où les potentialités culturelles et intellectuelles, où les agitations
intensives et progressistes se mêlent aux impuissances de toute sorte, le poète indique
le chemin d’une possible libération: celle d’un Quint Empire. Conçu en lieu et place
du vide laissé par les idéaux passés et la mort de Dieu, face à la généralisation de
l’esprit des Lumières puis celui, corrosif, de la raison scientifique (qui est, selon Soares,
une autre espèce de foi), cette utopie est envisagée comme remède à la «décadence»
fin-de-siècle11 et aux problèmes sociopolitiques du pays. La posture de Pessoa repose
sur un paradoxe qu’il formule à l’aide d’un oxymore: il éprouve une saudade du futur
au miroir d’un passé idéalisé.
Au revers et au-delà des Temps Modernes se manifeste, comme l’autre face de son
Modernismo, une double démarche. D’une part, on observe une attitude antimoderne,
car réactive et questionnante, qui se confond avec un néopaganisme. Il s’agit d’un
retour du polythéisme gréco-romain qui est prôné en un sens symbolique puisqu’il
sert d’idéalité régulatrice à un présent tourné vers un avenir annoncé. Ce courant est
incarné par Alberto Caeiro et formulé par l’un de ses disciples, António Mora. D’autre
part, et en conséquence, une nouvelle Aurore est esquissée par Message qui, par son
ton messianique, signale l’avènement d’une ère post-moderne du Portugal-monde.
L’actualisation d’un tel mythe permet de rompre avec le cercle infernal du Fado en
soustrayant la nation au «mécanisme de désastres» énoncé notamment dans l’Opium
(Opiário) de Campos, en filant une métaphore machinique de la tragédie moderne:
au long déclin entamé depuis la fin brutale des Découvertes, avec la mort du roi
Dom Sébastien en 1578, viennent s’ajouter plus récemment diverses crises: politiques,
sociales, mentale, spirituelle. L’Ultimatum anglais de 1890 a réveillé les consciences
encore suspendues aux mirages des gloires passées. S’il sonne le glas du début de la
fin de l’empire colonial, Pessoa y voit surtout un avertisseur, deux années après avoir
situé le «retour d’un Super-Camões» (en 1888, quand naît le poète...), qui appelle
un redressement culturel et spirituel. En transformant la fatalité subie en un destin
collectif choisi, porté par un horizon d’espérance universalisable, le Quint Empire
puise dans la «décadence» tous azimuts et la désorganisation nationale les forces vives,
qui y sommeillaient, d’une salutaire régénération.
11

Voir OSAKABE, Haquira – Fernando Pessoa resposta a decadência. Curitiba: Criar, 2002.
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Métropoles et mentalités
Dans la Lisbonne de Bernardo Soares défilent des hommes et des femmes élégants au
milieu des varinas à la marche courante, des livreurs matinaux de lait, des domestiques
débonnaires et autres coursiers (moços de fretes) postés aux coins des rues «affairés à
ne rien faire». En ce début de siècle, la zone commerçante et chic du Chiado, là où
se concentre les «articles inutiles que tout le monde veut acheter» (Ode triomphale), a
conservé des enclaves traditionnelles dignes des bourgs de province. D’autres quartiers
ouvriers sont nettement plus populaires, voire populeux. Pour le lumpen-prolétariat
concentré dans les faubourgs, dont le style de vie est esthétisé en une réalité surréaliste
par le bourgeois-bohème Campos, la morale et l’humanité se sont pour ainsi dire arrêtés:
Le petit peuple qui s’affaire sur les échafaudages puis qui s’en va chez soi/Par des venelles
presque irréelles d’étroitesse et de pourriture. Merveilleuse gent humaine qui vit comme des
chiens/Qui est bien au-dessous de tous les systèmes moraux,/Pour qui nulle religion ne fut
fondée,/Nul art créé,/Nulle politique faite à leur intention! (Ode triomphale)

Le sensationniste Álvaro Campos a parcouru le vaste monde, de port en port, de
ville en ville, de sensation en sensation, se sentant partout étranger comme en lui-même.
Chez lui, la cohabitation spatiale forcée sur un même navire de personnes d’horizons
divers est une image suggestive de la métropole, voire de la société et du monde.
De son côté, le modeste aide-comptable Bernardo Soares élit Lisbonne comme son
doux foyer, la convertissant en un décor intime. C’est en son sein, selon son aveu, qu’il
est né aux lettres, formé par les vers de Cesário Verde autant que par les mœurs de
ses collègues de travail (fgt. 130). Confession essentielle qui fait coexister création et
habitat. Il flâne en rêveur solitaire dans une étendue urbaine textualisée. Son périmètre,
des plus circonscrits, s’étend du centre (Bairro Alto, Rossio) à ce «centre de centre»12
qu’est la rue des Douradores, localisée tout près du Tage, où sont concentrés loges et
bureaux. Il est réceptif aux micro-mouvements et aux agitations «millimétriques» de la
vie foisonnante de la rue; il est sensible aux évolutions chromatiques de l’atmosphère
qui s’imprègnent plus dans son âme poreuse, zébrée par une hyperlucidité tourmentée,
que sur sa rétine photographique.
Álvaro de Campos et Bernardo Soares présentent des tableaux contrastés de
Lisbonne. La capitale, ou la métropole en soi, générique, surgit alors sous les traits de
la ville moderne, tour à tour ville et village, captivante et inquiétante, maternelle et
étrangère, opulente et impersonnelle. La Lisbonne de Soares d’il y a près d’un siècle
ressemble davantage par certains aspects à une grosse bourgade provinciale. Quoique
son œil soit tourné vers le dedans des sensations, il arrive qu’il se fasse un pénétrant
sociologue. Il retient des détails significatifs de l’évolution des comportements, des
styles ou des mœurs. C’est le cas lorsque le piéton capte l’art et la manière, accentué
et stimulé par la mode, de l’être et du paraître féminin, ce qui le rapproche de Georg
Simmel, lequel insiste sur la «relation au jeu et à l’art»13 de la «coquetterie» de la
12
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BRÉCHON, Robert – «Pessoa e Lisboa». Tabacaria. Lisboa: Casa Fernando Pessoa (1999) p. 49.
SIMMEL, Georg – Philosophie et modernité. Paris: Payot, 1989, p. 220.
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femme qui est définie non comme sexe mais comme type social. Ce phénomène codé
se rencontre dans le centre de Lisbonne, lieu de représentation de soi, à proximité des
grands magasins. Selon Soares, «les femmes contemporaines ajustent de telle façon leur
toilette et leur silhouette, qu’elles donnent une douloureuse impression d’être éphémères
et insubstituables...» (fgt. 309). Les vocables «éphémères» et «insubstituables» pourrait
définir, pour Simmel, le paradoxe de la femme bourgeoise moderne. Selon lui, elle
est à la recherche d’une permanente nouveauté vestimentaire. Elle cultive son «style»
personnel, par lequel se manifeste publiquement l’image de son être, à travers la mode,
qui lui permet de s’identifier à sa classe sociale et de se séparer des autres milieux. La
recherche d’une singularité est le pendant de l’anonymat de la grande ville où le sujet
disparaît dans la masse. Or, même face au déploiement de formes distinctives, la mode
du nouveau, la néophilie, finit par provoquer «l’ennui du constamment nouveau»
(Soares), ou ce que Simmel nomme une «attitude blasée» qui traduit une indifférence
pour les gens et les choses alentours. On peut rapprocher le tédio soarésien (son ennui
métaphysique), du caractère blasé des citadins.
Soares observe que, chez les femmes du monde, leurs «ornements les peignent et
colorent de telle façon, qu’elles en deviennent plus décoratives que charnellement
vivantes» (fgt. 309). Ces manières esthétiques et esthétisantes («à notre époque on
s’évertue à faire de l’art avec tout») ne traduisent pas une frivolité sociale ou morale.
Pour Soares, l’essence des femmes modernes tient dans leur apparence visible, et
même ostensible, traduisant un mouvement général. La mode est alors un indice du
renversement de l’être et du paraître, ou la (con)fusion des deux. Les coulisses font
partie de la scène; derrière le décor il y a encore un autre décor, ou un autre masque.
Comme chez Simmel et plus tard Irving Goffman, le quotidien est imprégné de
ritualisme et de théâtralité dans la présentation de soi en public. Le comportement «à
la mode» est une stratégie dans la mesure où le regard des autres est pris en compte par
ces galantes; et le vêtement utile se transforme en un élément ornemental et de goût,
par une extension du domaine esthétique que Simmel a également observé: «Un châle
virevoltant sur les épaules d’une femme suppose aujourd’hui, de sa part, une conscience
des regards bien plus grande qu’autrefois», soutient Soares. L’interaction des regards
introduit une dose de séduction et d’érotisme qui balance, pour le sociologue, entre
«Oui et Non»14, le refus et le don. Cet accessoire a sa part de jeu, en tant qu’ingrédient
de sociabilité, et sa part d’art, en tant qu’il est arraché aux finalités immédiates.
«Naguère, poursuit Soares, un châle était simplement une partie de l’habillement;
c’est aujourd’hui un détail qui dépend d’intuitions relevant du pur plaisir esthétique»
(fgt. 309). L’essence est apparence, c’est-à-dire substantiel décorum et représentation:
certains profils «jouent à s’irréaliser à force de se découper, en lignes pures, sur le décor
en profondeur qui les entoure» (fgt. 309).
Dans un fameux passage, Soares distingue, par un jeu de métaphores spatiales,
l’Art et la Vie. Le poète et le patron Vasques, figure générique de l’homme d’action,
en sont respectivement les symboles animés. L’extériorité de la rue héberge la Vie,
tandis que l’intériorité de la chambre de l’écrivain accueille l’Art (fgt. 9). Si ces deux
dimensions essentielles de l’existence ne cohabitent pas, elles sont voisines car elles
résident dans la même rue des Douradores. L’encadré de la fenêtre, ce point de vue
14
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pris sur l’être et le paraître, cette limite entre le public et le privé, découpe la matière
et le flux urbains en autant de tableaux et de paysages.
La ville est également remplie de bruissements de différentes espèces. Elle résonne
de bourdonnements naturels, que sont ceux d’un ciel agité. Dans la ville naît des sons
atmosphériques et humains mêlés aux «voix» des techniques et des occupations: orages,
pluies, conversations, hurlements, cris de vendeurs, chuintements ou cognements.
Les cafés des grandes villes sont, pour le Campos de l’Ode triomphale, des «oasis
d’inutilités bruyantes/Où se cristallisent et se précipitent/Les rumeurs et les gestes de
l’Utile». L’Utilité majuscule acquiert dans le monde moderne une valeur centrale, c’est
la valeur d’usage, et même une réalité mythique, avec la figure de l’homme d’action,
ce nouvel héros de la Matière. Les artifices sont naturalisés ou en train de le devenir
dans le milieu urbain, de plus en plus mécanisé, où l’artificiel est une seconde nature
et la Nature change, avec la modernité, de nature:
Mais il me semble que, pour moi et pour tous ceux qui sentent comme moi, l’artificiel
est devenu le naturel, et c’est le naturel qui devient étrange. Je m’exprime mal: ce n’est
pas l’artificiel qui est devenu naturel; c’est le naturel qui est devenu différent. Je délaisse
et déteste les véhicules, je dispense et déteste les produits de la science – téléphones,
télégraphes (fgt. 50).

La progression tintinnabulante et métallique des tramways, qui «tintamarrent leur
sillon» (fgt. 458), s’accompagne d’un vacarme reconnaissable à l’oreille, qui n’effraie
que les seuls allochtones. Le sonore et le mouvement produisent, en se composant,
une trajectoire dont la trace est «audible» et résonne un instant dans l’organe qui l’a
capturée. Campos rend ce milieu particulier de la grande ville inconnue en accentuant
les contrastes et les clivages entre la réalité urbaine et l’affectivité subjective:
Les omnibus ou les tramways ou les automobiles.../Le nouvel aspect des rues des nouvelles
contrées.../La paix qu’elles paraissent renfermer pour notre douleur/Le tumulte joyeux
pour notre tristesse. (Ah, les premières minutes dans les cafés)

Certaines émissions sonores sont identitaires et des marqueurs de la modernité.
C’est le cas du chant lancinant de la production industrielle. Derrière cette cacophonie
assourdissante (pour une sensibilité aseptisée), se dégage une euphonie qui témoigne
de la bonne santé de l’activité économique: automatismes vigoureux et mécanismes
«rugissant, crissant, vrombissant, glapissant, ferraillant» (Ode triomphale). Dans les artères
du centre, les rares voitures qui débouchent dans la rue dégagent un son «musical»,
émis sans doute par la fanfare pétaradante du Klaxon. Pour Soares, enfermé dans sa
chambre, c’est ce bruit qui, en s’amplifiant «depuis le bout de la rue», fait naître le
véhicule en tant qu’objet sensitif. L’objet naît du son, et non l’inverse.
L’univers sonore urbain, extensif et explosif, s’infiltre dans les nerfs des citadins,
favorisant chez eux une attitude nerveuse, voire «hystérique». Une sensitivité qui est,
chez Campos, exacerbée. Ce concert polyphonique urbain est mélodique pour une
oreille artiste. Dans l’Ode triomphale, l’hétéronyme voyageur désire un désir impossible:
celui de «pouvoir s’exprimer tout entier comme un moteur s’exprime». Le citadin
d’alors reste à l’écoute de cette nouveauté bruyante, au point de fasciner les futuristes,
et autres modernistes, comme James Joyce.
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Álvaro de Campos, une adhésion critique à la Modernité
Ce n’est pas un hasard si Álvaro de Campos est diplômé en ingénierie, cette techno
‑science emblématique de la modernité, et, qui plus est, formé à Glasgow dans le
pays qui est, pour Pessoa, nous le verrons, à la pointe de la civilisation économique
et culturelle. Pour autant, l’ingénieur n’est pas ingénu: il s’inscrit avec singularité, et
de façon décalée, dans la société de son temps, entre modernité et antimodernité.

Un chantre ambivalent de la civilisation technicienne
Dans l’Ode triomphale Campos chante la modernité technique qui lui est
contemporaine, et qu’il nomme «Moment»: «Hue les trains, hue les ponts, hue les
hôtels à l’heure du dîner,/Hue appareils de toutes espèces, en fer, bruts, minuscules».
Se trouve imbriqués le machinique et le psychique: «Hue électricité, nerfs malades
de la Matière!/Hue télégraphie-sans-fil, sympathie métallique de l’Inconscient!»;
l’artificiel et le naturel: «Fruits du fer et de l’utile de l’arbre-usine cosmopolite!»; ainsi
que l’objet et le sujet qui s’identifie à l’univers matériel qui l’environne et le traverse:
«J’ignore que j’existe par-dedans. Je tourne, tournoie, me machinise». Dans cette Ode
les machines désirantes se connectent, dans un impossible «accouplement», à une
subjectivité «hystérique» grâce à une opération d’hybridation sexuée entre l’artefact
naturalisé et le psychisme mécanisé: «Masochisme par le biais de machinismes!/
Sadisme d’un je-ne-sais-quoi de moderne et moi et le fracas». L’Ode maritime de
son côté clame, poétiquement, que «la poésie n’[a] rien perdu» de son essence avec
ces nouveautés technologiques divinisées et vitalisantes: «Et maintenant il y a en
plus les machines/Pourvues de leur poésie également». Cette Ode fait s’interpénétrer
l’hier et l’aujourd’hui, la gloire perdue contrastant avec l’apathie actuelle. Les pirates
rappellent les vaillants et valeureux navigateurs des mers anciennes, au temps des
Argonautes ou des Découvertes. Les paquebots qui entrent au port «apportent des
mémoires de quais éloignés et d’autres temps». Ils ont pour ancêtres les grands
voiliers plus «classiques», fendant l’eau de mers elles-mêmes classiques, ulysséennes
ou lusitaniennes.
Seul une lecture superficielle permet de soutenir que Campos est un enthousiaste
du mode de vie actuel et un inconditionnel des automatismes. Dans l’Ultimatum,
l’hétéronyme s’en prend avec sarcasme aux thuriféraires qui font l’apologie de la
guerre impuissante et qui esthétisent la force brutale. Au-delà du «bruit de l’action»
et de la fureur bâtisseuse de la modernité technologique, un tel Moment strident
et un tel paysage captivant détournent l’attention de ce vers quoi il faut tendre le
regard et l’oreille: la plénitude de l’Heure à venir et le Mystère insondable de la vie.
Les sirènes matérialistes ne sauraient étouffer le «cri» critique du poète et «endormir»
le Campos idéaliste:
Respiration régulière des usines, moteurs vibrants et retentissants [...]//Vous occultez le
silence réel et entier de l’Heure/Vous déshabillez de son murmure le mystère/Celui qui
en moi crie presque, presque, et presque pleure. (Si peu héraldique la vie!)
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L’Ode triomphale commence par ces vers: «À la douloureuse lumière des grandes
lampes électriques de l’usine/J’ai la fièvre et j’écris». D’emblée, la douleur persistante
du sujet s’imprègne sur la lumière électrique, comme si c’était cet objet extérieur
qui venait s’infiltrer dans l’âme du poète, en le rendant par là coextensif au monde.
Esseulé, le sujet tourne volontairement le dos au brouhaha des passants pressés et au
cosmopolitisme de Lisbonne qui, comme toutes les autres grandes villes parcourues,
est «vide de tout» (Soudain, une angoisse). Campos est et se sent, dès le premier vers
de l’Ode maritime, seul au monde: «Tout seul, sur le quai désert, dans ce matin d’été,/
Je regarde du côté de la barre»...

Campos moderne et antimoderne
En insistant sur l’identité moderniste de Campos, les commentateurs laissent de
côté une dimension incontournable qui siège au cœur de sa modernité esthétique et
qui lui confère une réelle singularité: la part «traditionnelle» et naturaliste. En effet, sa
modernité ne se réduit pas à un futurisme, même paradoxal. Le mode d’être moderne de
Campos questionne son type de modernisme. Plusieurs éléments traditionnels, traversés
de saudade, se mélangent au modernisme de Campos, sans qu’ils soient pour autant
réactionnaires. En ce sens, Campos le moderne est, en même temps et dans le même
mouvement, un antimoderne, au sens qu’Antoine Compagnon donne à cette notion.
Pour lui, l’antimoderne est le revers, le creux du moderne, son repli indispensable, sa
réserve et sa ressource; il est un moderne en liberté, critique, ironique et hyper-conscient
de et dans son époque15. Bref, c’est un postmoderne avant l’heure. Dans un vers du
poème Episodes, le sujet lyrique dit sans ambages: «Et moi, le moderne qui ne le suis
pas». Si Campos ressent jusqu’à un point les fièvres et frissons que l’époque distille,
il cohabite sans coexister avec le monde qui l’environne. Chez lui, les références
antimodernes abondent; elles sont diverses et s’expriment dans plusieurs poèmes:
La liberté, oui, la liberté!/La véritable liberté!/Penser sans désirs ni convictions./Etre
le maître de soi-même sans l’influence des romans!/Exister sans Freud ni aéroplanes.
(La liberté, oui, la liberté!)

Dans Episodes Campos cultive un antimodernisme encore plus radical:
L’ennui des radioteurs et des aéro-ennuyeux,/De tout le poids de la réussite quantitative
de cette vie sans qualité,/La nausée d’être contemporain de moi-même –/Et l’aspiration à
un nouveau nouveau, à un vrai véritable,/A une source, à des commencements, à l’origine.

Dans le beau poème Au volant de ma Chevrolet sur la route de Sintra, l’automobile,
cet emblème fétichisé de la modernité libératrice pour les futuristes, est saisie dans
ses contradictions aliénantes. L’être chosifié qui croit dominer la chose, est possédé
par elle, qui le cannibalise:
15
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L’automobile qui semblait à l’instant me donner de la liberté,/Est maintenant une chose
où je suis enfermé,/Que je ne peux conduire que si j’y suis enfermé,/Que je ne domine
que si je m’y incorpore, que si elle m’incorpore, moi, en elle.

Le mode de vie contemporain se caractérise par une hypersensibilité généralisée
provoquée par les métropoles, le commerce international, la vitesse des transports et des
machines. Un tel cadre stimule la multiplication des sensations, des sensations nerveuses,
syncopées et violentes. Elles se combinent avec l’accélération des mouvements, avec la
vibration des esprits, avec la potentialité redoublée de la culture créatrice, avec aussi
«l’exagération des possibilités de confort» ou «la croissance vertigineuse des formes de
divertissement et de loisirs». Dans cette civilisation du progrès – où naît la génération
d’Orpheu –, «l’hyperexcitation est devenue la règle». Cet état de fait, mental et social,
est psychopathologiquement normal car «dans chaque homme moderne il y a un
neurasthénique»16. L’amélioration des conditions matérielles et l’atténuation des efforts
humains se traduit par l’accroissement d’une agitation intérieure déstabilisatrice, par
la déperdition de l’énergie vitale et par un ennui face à l’excès de stimuli inhibiteurs.
A la fin de sa «vie», Campos écrit de nombreux poèmes empreints d’acrimonie où
transparaissent sa profonde lassitude et son amertume. Il est en outre, plus que jamais,
à la recherche d’une improbable quiétude. Comme si le Campos des voyages et des
villes cosmopolites voulait, enfin, trouver un repos de l’âme dont il sait ne pas pouvoir
jouir. S’en retourner à un vrai port d’attache, telle la petite ville de Tavira, coin excentré
et paisible d’où il est «originaire» (comme la famille paternelle de Pessoa...), ou alors
se «mettre au vert» à la campagne (comme dit l’incipit d’un poème), être enfin serein
et lui-même au milieu des champs – c’est ni plus ni moins ce que son propre nom,
Campos, traduit et trahit. L’identité de l’héténonyme, fixée par son nom emblématique,
est intrinsèquement double: le Campos-moderne (ingénieur, voyageur, urbain, dandy
et bourgeois) et le Campos-antimoderne aux racines anciennes et provinciales. Cette
duplicité génère une tension de la volonté, des angoisses de l’âme, des réactivités au
niveau du corps. Ces deux Campos-là constituent, dans une unité impossible, ou du
moins paradoxale propre à l’époque, la modernité d’Álvaro – et la nôtre.

Le paradigme libéral de Pessoa: l’homme d’action
Si Pessoa, à travers son «autre» Álvaro de Campos, conserve à l’égard de la technique
une attitude ambivalente, il n’en va pas de même pour sa conception socioéconomique
de la société. Quoique... Né, ou presque, avec le tardif essor du commerce et de
l’industrie modernes, répartis timidement au Portugal entre Lisbonne et Porto, le
poète a accompagné un tel développement en milieu urbain. En effet, délaissant ses
études, avant ses vingt ans il trouve une place de salarié, travaillant pour plusieurs
entreprises d’import/export de la Baixa en tant que correspondant commercial en
langues étrangères17; il se dédie personnellement aux affaires, en tentant de fonder à
plusieurs reprises des entreprises ou de déposer en vain des brevets commercialisables.
16
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En 1919 il conclut un article, «Comment organiser le Portugal», par cette solution:
«l’industrialisation systématique du pays», qui, selon lui, est la seule source de progrès
équilibré. Une telle avancée matérielle relève de ce qu’il appelle, dans sa typologie
des forces transformatrices18, un «transformer vers un plus» ou un mieux, condition
indispensable pour un «transformer en autre chose, ou construire» qu’incarne le Quint
Empire. Pour cela, un préalable est requis: l’instauration d’un climat de confiance19.
Remarquons, au passage, que cette altération dans l’ordre sociétal est comparable au
devenir-autre dans l’ordre auctoral (outrar-se) – le Quint Empire étant d’ailleurs, selon
Joel Serrão, une forme d’hétéronymie.
Dans une note biographique rédigée en mars 1935, au moment où il prend parti,
publiquement, contre les restrictions imposées par l’Estado Novo à certaines libertés,
Pessoa se dit «conservateur dans le style anglais, c’est-à-dire libéral» et «absolument
anti-réactionnaire»20. Libéral en politique, il l’est également dans le domaine économique. Les valeurs qui sont mises au centre de l’existence et de la morale, sont celles
de l’individualisme: ce substrat irréductible qu’est l’individu autonome dans sa liberté
d’action et de conscience. L’Angleterre, qui est «à l’avant-garde de la civilisation»21,
lui sert de modèle social et économique: la «libre et pratique Angleterre», comme
il dit, celle d’Adam Smith et des poètes de sa jeunesse, de la mule Jenny du tissage
automatisé ou de l’écrivain J. M. Robertson, député, économiste libéral et adepte de
l’agnosticisme rationaliste (le plus représenté dans la bibliothèque de Pessoa).
Nous pouvons nous demander s’il ne faut pas voir dans la prose économique de
Pessoa, et au-delà d’une conviction réelle, la (co)signature d’un (semi-)hétéronyme.
Inspirés de son expérience professionnelle et de sa formation technique à Durban,
dans une Commercial School, la partie «économique» de son œuvre traite de différents
thèmes, soit concrets, soit plus abstraits. A ses yeux, l’Etat, dont l’interventionnisme
balance entre la nocivité et l’inutilité, est formé de fonctionnaires passifs («aucun
homme de véritable énergie et ambition n’entre au service permanent de l’Etat»22), étant
«universellement incompétents et relâchés». Cette structure est «la plus mal organisée»
de toutes les organisations, ce qui fait d’elle le «plus mal servi de tous les patrons»23. En
refusant que l’Etat s’immisce dans le privé, il repousse les formes de contrôle portées
par des relations d’intérêt et tout dirigisme inefficace extérieur au marché, car l’un
et l’autre «pénalisent cette malheureuse entité appelée commerçant»24. Il rejette par
anticipation de l’Etat-Providence keynésien. Pessoa fonde son anti-étatisme à partir
d’une conception systémique souple, de type organiciste, car la réalité «n’est pas une
règle ni une série de caisses» étanches25.
PESSOA, Fernando – «Resposta ao Inquérito ‘Portugal, Vasto Império’ ». In PESSOA – Crítica..., p. 326.
PESSOA, Fernando – Estatização, monopólio, liberdade. Édition de J. Alves das Neves. 2ª éd. Lisboa:
Editora Universitária, 2004, p. 97.
20
PESSOA, Fernando – Escritos autobiográficos, automáticos e de reflexão pessoal. Édition de R. Zenith.
Lisboa: Assírio & Alvim, 2003, p. 206.
21
PESSOA – «As Algemas». In PESSOA – Crítica..., p. 269.
22
PESSOA – «Régie, Monopólio, Liberdade». In PESSOA – Crítica..., p. 283.
23
PESSOA – «A Inutilidade dos Conselhos Fiscais e dos Comissários do Governo nos Bancos e nas
Sociedades Anónimas». In PESSOA – Crítica ..., p. 281 et 266.
24
PESSOA – «As Algemas». In PESSOA – Crítica..., p. 271.
25
PESSOA – «A Evolução do Comércio». In PESSOA – Crítica..., p. 296.
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Il paraît puiser aux conceptions de Spencer et de Haeckel, qu’il a lus. Deux
darwiniens fort en vogue au XIXe siècle. Dans son article «Organiser», il s’inspire de
ces penseurs pour expliciter la notion d’organisation: «Le mot ‘organiser’ dérive du
terme ‘organe’ et il est apparenté avec le terme ‘organisme’. Organiser c’est donc faire
d’une certaine chose une entité assimilable à un organisme et à son fonctionnement».
Selon Pessoa, cette activité relève d’un travail de l’intelligence. Comme d’ailleurs tout
procédé et tout instrument utiles. Mais, étant donné qu’«un système n’est pas une
tête», son ingéniosité et son efficacité dépendent de la bonne organisation cérébrale
de ses utilisateurs humains: «Systèmes, processus, automatismes, machines, appareils
sont – comme toutes les choses mécaniques et matérielles – des éléments purement
auxiliaires»; concluant: «Le véritable processus, c’est de penser; la machine fondamentale,
c’est l’intelligence» 26. Non seulement il s’oppose à toutes les espèces d’utopie de
l’homme-machine, y compris dans sa version taylorienne qui fait de l’opérateur aux
gestes mécanisés et routinisés un simple exécutant de la machine divinisée (même s’il
retient de Taylor-Ford la rationalisation du processus productif ), mais il refuse par
avance la conception computationnelle d’un von Neumann, où l’ordinateur est comparé
à un cerveau, quand il ne le substitue pas. La logique qui sous-tend le propos de Pessoa
rejoint celle que Max Weber appelle une «rationalité en finalité», qu’il définit par la
relation étroite existant entre des moyens techniques efficaces à adopter pour parvenir,
avec un maximum de chance de réussite, à des fins pratiques projetées.
Nous retrouvons les préoccupations habituelles de Pessoa dans un autre article de
1926 où il confère à l’économie, qui est culture de part en part, un rôle historique de
développement civilisationnel. Il établit une homologie entre le progrès économique
des biens matériels, et la dynamique culturelle des biens symboliques et spirituels. Il
va jusqu’à comparer le marchand minoritaire du Moyen Age, héroïque et aventurier,
à l’artiste intrépide. Tous deux sont des agents de transformation, des faiseurs de
culture. A l’exemple du créateur novateur, l’innovateur se porte à l’avant-garde de la
civilisation naissante de la marchandise. En précurseur du marketing, Pessoa souligne
l’importance, pour garantir la rentabilité, des usages nationaux et des mentalités
locales qui doivent être connus et respectés. Le capitalisme, via la circulation des
objets et des êtres marchands, établit une unité économique et une universalité
trans-économique de l’humanité, dans la différence et la diversité. Le poète considère
indispensable, comme critère de réussite économique, une dépersonnalisation des
transactions commerciales, un professionnalisme constant ainsi qu’une identification
entre le professionnel et son commerce; tandis que de son côté Max Weber parle
d’une tendance, au sein des sociétés modernes, au «rationalisme légal» qui repose sur
des règles d’organisation strictes, abstraites et stables. Un tel mouvement d’ensemble
aboutit à une «dépersonnalisation» des relations bureaucratiques et à l’émergence du
«métier» (Beruf) en tant qu’activité professionnelle rationalisée et «vocation», et qu’a
pu favoriser l’éthique ou l’ethos ascétique d’un certain protestantisme27. Ainsi, Pessoa
dit du commerçant qu’il «n’a pas de personnalité, mais un commerce; sa personnalité
doit être subordonnée, en tant que commerçant, à son commerce; et son commerce
26
27

PESSOA, Fernando – «Aforismos, Preceitos e Considerações Várias». In PESSOA – Crítica..., p. 357.
WEBER, Max – L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. 2e édition. Paris: Plon, 1967.
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est fatalement subordonné au marché, c’est-à-dire au public qui le fera commerce»28.
De là, l’obligation pour le vendeur «de multiplier ses personnalités, comme s’il se fut
agi d’hétéronymes, pour correspondre aux personnalités différenciées de ses clients» 29.
Ce qui implique que, en tant qu’homme d’action, il mette de côté sa subjectivité et
ses sentiments, voire qu’il ruse et qu’il feigne. Soares nous donne un exemple, «vécu»,
en la personne de son patron:
Mon patron Vasques a conclu aujourd’hui une affaire qui a ruiné un homme malade et
sa famille. Tandis qu’il réalisait cette affaire, il a complètement oublié que cet individu
existait, sauf comme adversaire sur le plan commercial. L’affaire une fois conclue, la
sensibilité lui est revenue. (fgt. 303)

Soares, pour sa part, n’attribue de la puissance à agir qu’au rêve: «c’est le rêveur
qui est l’homme d’action» (fgt. 91).
Dans son article consacré à l’évolution du commerce, Pessoa introduit une précision:
«Libéré des derniers liens du Moyen Age, grâce à la transformation sociale moderne,
le commerçant a pu finalement se dédier au commerce, non pas comme à un simple
moyen de gagner sa vie, mais comme à une profession; non pas en tant que métier, mais
en tant qu’art». L’auteur va dans le sens de l’approche wébérienne lorsqu’il réfère, juste
à la suite, la notion d’esprit commercial de celui qu’il appelle «commerçant-négociant»
et qui s’impose de la fin du Moyen Age au XVIIIe siècle pré-industriel. Ce personnage
évolue dans un environnement «fluctuant et incertain», que son intelligence pratique,
incarnée par le fameux Esteves-sans-métaphysique du poème Bureau de tabac, permet
de contourner, et l’accumulation des nouvelles méthodes scientifiques de maîtriser.
Dans une phase ultérieure, celle de la mécanisation textile apparue en Angleterre
dans le dernier quart du XVIIIe siècle, et qui débouche sur la Révolution industrielle,
cet «art, plus ou moins bien appliqué» au départ, en «s’organisant individuellement,
et de façon analytique», a pris progressivement «conscience de soi», avec le concours
particulier de la science30.
Une dernière étape de modernisation correspond au temps de Pessoa. Seules les
«nations de l’avant-garde commerciale et culturelle», comme l’Angleterre ou les USA,
sont en phase avec cette période aux potentialités infinies, dépassant les autres pays,
comme le Portugal, qui sont «encore restés au XIXe siècle». Le commerçant-négociant
du passé est supplanté par le «commerçant industriel». Son patron et ami Carlos
Moitinho de Almeida en est un spécimen réel – celui que Soares a figé sous les traits
du patron Vasques, en le dotant d’un air de paternalisme familial. Au cours de l’une
de ses rêveries, il dit qu’il écrit «les vers de l’épopée commerciale de Vasques et Cie»
(fgt. 302). L’organisation industrielle a des incidences sur la culture, mieux, elle repose
sur un substrat culturel qui est en osmose avec l’activité capitaliste. L’univers de la
production et de la distribution des biens matériels et celui de la production et de la

PESSOA – «A Essência do Comércio». In PESSOA – Crítica..., p. 255.
SEABRA, José Augusto – «Fernando Pessoa e os discursos do Comércio e da Contabilidade...», p. 55.
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Les citations qui précèdent sont tirées de PESSOA – «A Evolução do Comércio». In PESSOA –
Crítica..., respectivement, p. 301, 310 et 302.
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distribution des biens symboliques (qui constitue les «industries intellectuelles» 31), – ces
deux univers matériel et culturel sont dans un rapport symétrique. Depuis lors, dans
notre ère post-industrielle et postmoderne, ces deux sphères s’interpénètrent formant
un seul monde – ou une seule vision du monde.
La société contemporaine entremêle les domaines social, économique, culturel et
imaginaire, qui constituent un seul et même marché (K. Polanji); elle entrelace dans
des rapports étroitement distants, par le jeu des regards indifférents, les individus entre
eux; dans l’enchaînement des détails et des espaces imbriqués, elle fait tenir ensemble
les échelles locale et globale. Un texte de Soares rend bien, ce complexe de liens, de faits
et de lieux: «La vie sociale tout entière gît sous mon regard», dit-il. Son imagination
hallucinée, semblable à une «vision presque mystique» (J. A. Seabra), n’est pas absente
d’une telle rencontre. On le voit lorsque le passager du tram et de la vie conclut, en
descendant du véhicule: «J’ai vécu la vie tout entière» (fgt. 298). Ce phénomène,
d’une grande actualité, a pour nom mondialisation: «Le monde entier, ajoute-t-il,
se déroule sous mes yeux». Assis dans le tram, il observe «tous les détails concrets»,
utiles et futiles tout ensemble, fonctionnels et ornementaux, de la robe que porte une
jeune fille installée devant lui. Il la décompose – comme pour les mots d’une syntaxe,
comme dans une démonstration analytique ou dans une économie taylorisée – en ses
divers éléments: «L’étoffe dont elle est faite et le travail qu’elle a demandé», «la fine
broderie qui borde le ras du cou se décompose à son tour: le galon de soie dont on l’a
brodée, et le travail qu’a demandé cette broderie»; virtuellement délocalisé, le sujet,
porté par un regard saillant et panoptique, est marqué par l’ubiquité et la multiplicité:
Et immédiatement, comme dans un ouvrage primaire d’économie politique, se déploient
sous mes yeux les usines et les activités diverses – l’usine où l’on a fabriqué le tissu; l’usine
où l’on a fabriqué le galon, d’un ton plus foncé, qui a servi à orner, de petites choses
entortillées, l’endroit qui fait le tour du cou; et je vois les ateliers dans les usines – machines,
ouvriers, cousettes –, mes yeux tournés vers le dedans pénètrent dans les bureaux, je vois les
directeurs chercher un peu de calme, et je surveille, dans les registres, la comptabilisation
de chaque chose; mais je ne m’arrête pas là: je vois, au-delà, la vie familiale de ceux dont
la vie quotidienne s’écoule dans ces usines et dans ces bureaux... (fgt. 298)

De proche en proche, de fil en aiguille, c’est tout l’espace de la vie la plus intime
qui est observé; c’est toute la personne jusqu’en son tréfonds subjectif qui est objectivé,
sinon réifié; c’est, finalement, la totalité des êtres et des choses qui devient transparente
sur la scène du monde, ou pour les maîtres du monde:
En outre, je devine les amours, les cachotteries et l’âme de tous ceux qui ont œuvré pour
que la femme qui se trouve là, devant moi, dans un tram, porte, autour de son cou de
mortelle, la sinueuse banalité d’un galon de soie sombre se détachant sur un tissu d’un vert
plus clair. J’ai le vertige. Les banquettes du tram, garnies de paille aux brins alternativement
plus fins et plus robustes, m’emportent vers des régions lointaines, se multiplient en
industries, ouvriers et maisons d’ouvriers, existences, réalités – tout. (fgt. 298)
PESSOA, Fernando – O comércio e a publicidade. Édition d’A. Mega Ferreira. Lisboa: Cinevoz/
Lusomedia, 1986, p. 146.
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Le vertige de Bernardo Soares est le miroir du tourbillonnement planétaire de
l’économie-monde. A moins qu’il ne traduise, en creux, une nausée inutile, car elle
se sait impuissante face à ce nouveau Fatum.

Le Quint Empire comme réponse à la décadence
«En cet âge métallique de barbares», dit Bernardo Soares, «il nous faut prendre un
soin méthodiquement exagéré de notre capacité à rêver, à analyser et à captiver, si nous
voulons sauvegarder notre personnalité et éviter qu’elle ne dégénère, soit en s’annulant,
soit en s’identifiant à celle des autres» (fgt. 369). Cette conception se retrouve chez le
Pessoa de Message, étant transposable à l’échelle de la société moderne: «Triste, celui
qui vit à la maison,/Satisfait de son foyer,/Privé d’un songe[...]» (Message, poème Le
Quint Empire).
Seul la capacité de rêver activement instaure un mouvement contre-décadent. Très
tôt, l’ambition du Pessoa «créateur de mythes», l’homme de lettres comme l’homme
de la cité, fut de réactiver «un grand mythe national», sous les traits du sébastianisme
afin de «relever le moral de la nation»32. En se faisant croyance, enracinée dans une
histoire et une culture vivante, ce puissant «mensonge» agit comme un «symbole fécond»
(selon la définition de l’Encoberto) et une éternelle Vérité. Ensemble, ils orientent le
Destin de tout un peuple. Ce «rien», en finissant par imprégner les esprits qu’il anime,
devient «tout». Cet idéal est le seul à même d’arracher le Portugal au «provincianisme»
médiocre et à la stagnation consumériste, à la corruption et aux crises politiques
fréquentes entre 1910 et 1926 qui ont inspiré ces vers sarcastiques de l’Ode maritime:
La merveilleuse beauté des corruptions politiques,/Délicieux scandales financiers et
diplomatiques,/Agressions politiques dans les rues,/Et de temps à autre la comète d’un
régicide [...]/Nouvelles démenties des journaux,/Articles politiques insincèrement
sincères,/Nouvelles passez-à-la-caisse, grands crimes.

La crise structurelle due à la «régression» civilisationnelle, d’ordre culturel et
mental, constitue pour Pessoa un moment critique, c’est-à-dire révélateur et décisif.
Par ce double sens augural et inaugural, il récupère le sens grec du mot crise – krisis.
Les soubresauts du régime républicain manifestent deux forces désagrégeantes, la
décadence et la violence. Ils prolongent du reste l’instabilité du régime monarchique.
Face à cette situation, Pessoa énonce: «Heureusement que ça va mal, parce que là est
notre salut»33. Il ne faut pas voir poindre ici son habituelle ironie, mais un paradoxe
qu’il forge très tôt lorsque, peu après son retour de Durban, il désire être «un créateur
d’anarchies», à savoir un agitateur de la culture et des consciences afin de réveiller le
pays de sa paralysie. Pour lui aussi, bâtir c’est démolir. C’est en usant d’une même
logique dialectique qu’il voit dans des forces ou des tendances contraires la possibilité
d’un résultat positif: «A travers un état de décadence prolongé, où un pays est tombé
en léthargie et s’est désagrégé, un mouvement révolutionnaire peut être salvateur.
PESSOA – «Resposta ao Inquérito ‘Portugal, Vasto Império’». In PESSOA – Crítica..., p. 331.
PESSOA, Fernando – Da República (1910-1935). Recueil de textes de M. I. Rocheta et M. P. Morão;
intr. et org. de J. Serrão. Lisboa: Ática, 1978, p. 155.
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Il n’est cependant pas directement salvateur [...]. Ce qui en lui est salvateur, c’est,
précisément, ce qui paraît le moins salvateur – l’anarchie qu’il établit, la désorganisation
violente qu’il crée». Il faut que la «désorganisation atteigne un état aigu» afin qu’elle
puisse favoriser l’apparition en son sein de «forces actives» jusque-là latentes34. Le
redressement national est, à ses yeux, l’unique solution qui permette d’arracher à leur
séculaire stagnation les Portugais qui ont oublié qu’ils sont de «la race des navigateurs
et des créateurs d’empires».
L’aventure pronostiquée du Quint Empire c’est celle d’une nation lusitanienne
pleinement européanisée et à l’avant-garde culturelle de la civilisation, à l’instar de son
glorieux passé. La langue doit servir à cet effet de puissant vecteur. Une ambition folle
et démesurée? Mais «fous sont les héros, fous les saints, fous les génies, sans lesquels
l’humanité n’est qu’une simple espèce animale, cadavres ajournés qui procréent» 35.
Dom Sébastien n’y échappe pas: «Fou, oui, fou, car j’ai voulu telle grandeur/Que la
Fortune n’octroie pas» (Message, poème Dom Sébastien, roi du Portugal). Cette grandeur
déraisonnée siège dans l’humain et divinement le transcende: «L’âme est divine et
l’œuvre imparfaite» (Message, poème Stèle). Elle est irréductible au maintenant et à
l’utile qu’est la stagnation. C’est elle qui accomplit la perfectible nature humaine en
entourant ses œuvres d’un halo mystérieux: «Dieu veut, l’homme songe, l’œuvre naît».

34
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Introdução
A importância da institucionalização de uma «economia nacional corporativa» no
processo de construção do Estado Novo português verifica-se, antes de mais, ao nível
puramente discursivo. No entanto, ela também se exprime no sentido discursivo da
própria experiência corporativa portuguesa, toda ela doutrinária, quando não retórica.
Este postulado da teoria crítica da História 1 – a natureza eminentemente discursiva
da «realidade histórica» – pode aplicar-se ao estudo histórico das ideias e instituições
corporativas portuguesas, dado que o sistema político que as criou, o Estado Novo,
com mais ou menos zelo doutrinário, nunca deixou de apresentar a «economia nacional
corporativa» como pilar da «revolução nacional», ou seja, como eixo da reconstrução
política do Estado.
As conhecidas fragilidades da «economia corporativa» portuguesa do período
salazarista, há muito notadas no plano teórico (do sistema) e no domínio prático (da
organização, ou da acção concreta das instituições), têm votado o corporativismo a
uma crescente proscrição na historiografia portuguesa.
Este artigo propõe um retorno à problemática do corporativismo fascista, em
geral, e à experiência corporativa portuguesa, em particular, no sentido de recentrar a
análise historiográfica do «corporativismo português» nas suas evidências de sistema
económico capitalista cuja reorganização foi dirigida por um Estado em reconstrução
– um «Estado Novo».
A nossa argumentação evoca a centralidade do processo de institucionalização da
«economia nacional corporativa» na reconstrução autoritária do Estado português. Num
registo de história das ideias políticas e económicas retoma-se o debate historiográfico
a propósito das lógicas instrumentais e selectivas da organização corporativa da vida
económica nacional.
A via de método que seguimos centra-se numa releitura dos significados do
movimento corporativista internacional da Europa de entre as guerras. Para tanto, fez‑se
um exame sucinto dos impactos desse turbilhão corporativista no processo político de
construção do Estado Novo português, bem como sobre o modelo económico vertido
na Constituição portuguesa de 1933.
A título de síntese preliminar de uma investigação de âmbito mais largo, propõe-se
um ensaio de interpretação do modelo de «economia dirigida» instituído em Portugal
entre 1926 e 1939 num contexto ao mesmo tempo geral e específico de reconstrução
do Estado liberal.

A crise do sistema liberal e a ideologia económica corporativa
As ideias de «capitalismo organizado» e de «economia dirigida» colheram no
«estatismo conjuntural» 2 da Grande Guerra (1914-1918) um poderoso impulso e
Teoria explicitada, entre outros, no seguinte livro: SCOTT, Joan W. – Théorie critique de l’histoire.
Identités, expériences, politiques. Paris: Fayard, 2009, pp. 81-109.
2
A expressão pertence a ROSANVALLON, Pierre – L’État en France de 1789 à nos jours. Paris: Éditions
du Seuil, 1990, p. 232.
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encontraram na crise financeira de 1929 um terreno favorável de afirmação, quer nos
domínios da teoria económica, quer no campo prático da política dos Estados. Entre
as duas guerras, no viveiro de problemas que Keynes designou como «as consequências
económicas da paz»3, académicos, políticos e a própria opinião pública questionaram a
visão clássica do Estado liberal e ensaiaram alternativas ao modelo económico liberal4.
O debate essencial residia na velha questão do futuro do capitalismo, problema que,
durante e após a Grande Guerra, não só regressou ao debate académico como habitou
a própria discussão popular.
Como Schumpeter explicou em 1946, o problema da sobrevivência do capitalismo
fora levantado, em primeiro lugar, por Marx e seus pares socialistas e, de seguida, pela
escola histórica alemã5. Muito antes disso, e antes do colapso de 1929 surpreender os
próprios economistas, já o próprio Schumpeter debatera a instabilidade do capitalismo.
Conclui então que o sistema capitalista, embora economicamente estável, esgotara
as possibilidades de se aperfeiçoar enquanto sistema social, sendo previsível que se
autodestruísse ou mesmo que se transformasse numa espécie de socialismo6. Hipótese
teórica que, nas águas turvas da discussão política e no debate público de ideologias
que marcou as décadas de vinte e de trinta, serviria a alguns corporativistas para agitar
o fantasma comunista.
A questão prática que assolava o sistema capitalista desde que ele se começara a
transformar por efeito imanente – ou seja, por contradição destrutiva das suas próprias
dinâmicas –, e por efeito exógeno da Guerra de 1914-18, foi a da «sobrevivência
institucional do capitalismo»7. Problemática que muito ocupou os autores corporativistas,
não tanto no campo da teoria pura mas no plano instrumental8.
A «crise do sistema» ou a «crise no sistema» – Keynes exprimiu e celebrizou a
segunda interpretação – foi uma expressão muito presente na literatura económica
do tempo. Seja do lado liberal reformista, seja entre os partidários da «terceira via»
3
Keynes, John Maynard -The Economic Consequences of Peace. London: Macmillan, 1919. Os capítulos
2 e 6 desta obra fundamental de Keynes encontram-se traduzidos para português em KEYNES, J.
M. – A Grande Crise e Outros Textos, prefácio e tradução de Manuel Resende. Lisboa: Relógio D‘Água
Editores, 2009, pp. 35-63.
4
Para uma síntese desse confronto internacional de alternativas teóricas ao liberalismo económico que
se registou após a I Guerra Mundial, vide ALMODOVAR, A. e CARDOSO, J. L. – «Corporatism and
the Economic Role of Government». In MEDEMA, Steven G. and BOETTKE, Peter (ed.) – The Role of
Government in the History of Economic Thought. Durham/London: Duke University Press, 2005. (Annual
Supplement to volume 37, History of Political Economy) pp. 333-354.
5
SCHUMPETER, Joseph A. – Ensaios. Empresários, inovação, ciclos de negócio e evolução do capitalismo,
Oeiras, Celta Editora (trad.), 1996, p. 188. Citámos a entrada «Capitalismo», que o autor publicou em
1946 na Encyclopaedia Britannica.
6
Id., ibidem, pp. 42-66. Estas páginas correspondem ao artigo que Schumpeter publicou em Setembro
de 1928 no Economic Journal, que precisamente intitulou «A instabilidade do capitalismo».
7
A expressão consta do mesmo artigo de SCHUMPETER – Cf. id., ibidem, p. 44.
8
São várias as obras de corporativistas italianos relativas à falência do capitalismo e à emergência de
uma «era corporativa», a exemplo do livro apologético de SPIRITO, Ugo – Capitalismo e Corporativismo
(edição italiana de 1933). Mas autores houve, menos comprometidos com o fascismo, que em diversos
países publicaram reflexões importantes, hoje pouco conhecidas, sobre essa questão. Entre outros, o francês
Gaétan Pirou, que em 1936 editou La Crise du Capitalisme, um livro importante para se perceber a natureza
transversal da problemática da crise institucional do capitalismo.
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corporativa que tiveram a pretensão de erigir uma ciência económica nova. Partindo do
princípio comum de que seria necessário salvar o sistema capitalista de si próprio e da
sua manifesta incapacidade para garantir o equilíbrio das forças económicas nacionais
e internacionais num contexto de economia de mercado e de câmbios desregulados,
os teóricos da «economia corporativa» defenderam um sistema capitalista organizado e
coordenado pelo próprio Estado. Visto que o mercado deixara de cumprir a sua função
reguladora do sistema económico e social e que a concorrência deixara de actuar como
factor natural de equilíbrio entre a oferta e a procura, seria necessário uma instância
reguladora intermédia para realizar o «bem-estar colectivo», noção que na prática dos
regimes fascistas significava garantir a «ordem social»9. A organização corporativa da
economia seria um instrumento desse programa político totalitário.
O próprio Keynes, em The End of Laissez-Faire (1926) e noutros textos onde
reflectiu acerca da natureza instável do capitalismo e sobre a crise que se instalara
no sistema10, exprimiu posições pragmáticas a favor do intervencionismo do Estado
e de soluções institucionais de coordenação macroeconómica que alguns autores têm
identificado com o corporativismo11.
Laborando em argumentos dogmáticos, amiúde mais doutrinários do que teóricos,
a maioria dos corporativistas, a exemplo dos italianos Spirito, Arias, Rocco, Bottai e
De Michelis12, cuja análise do sistema económico internacional é das mais sólidas, e
do romeno Manoilesco que procurou elaborar uma teoria geral do corporativismo13,
recriminaram a falta de ligação do Estado liberal à vida social das nações e denunciaram
o carácter «inorgânico» das instituições liberais. Munidos desta crítica, os corporativistas
afirmaram a impossibilidade de uma reorganização do sistema económico capaz de
repor o equilíbrio do comércio internacional e a disciplina do «capital» e do «trabalho».
Fizeram-no de acordo com a concepção corporativista de equilíbrio económico e social,
Em síntese, assim interpretou BRITO, José Maria Brandão de – A industrialização portuguesa no
pós-guerra (1948-1965). O Condicionamento Industrial. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1989, p. 39.
10
KEYNES, John Maynard – cit., em especial, pp. 95-117.
11
Para uma desconstrução deste debate e sobre os diálogos entre a obra de Keynes e a economia
corporativa, vide AUDARD, Catherine – Qu’est-ce que le libéralisme? Éthique, politique, société, Paris:
Gallimard, 2009, p. 318 e ss.; Almodovar, A. e CARDOSO, J. L. – art. cit., em especial, pp. 346-350.
12
Sobre o movimento em prol da criação de uma «economia dirigida internacional» baseada na
teoria económica corporativa e, em concreto, na experiência da Itália fascista, importa consultar um livro
amplamente divulgado na Europa do tempo: Michelis, G. de – La Corporation dans le Monde. Economie
dirigée internationale. Paris: Les Éditions Denoel et Steele, 1935 (edição original em língua italiana,
datada de 1934). De assinalar que também Manoilesco, no seu livro mais célebre, adiante citado, exprimiu
pretensões de internacionalização de um corporativismo moderno e autoritário que anunciava como o
sistema social do futuro. Na mesma obra, porém, o professor romeno dirigiu algumas críticas à prática do
sistema corporativo no âmbito do fascismo italiano. Um dos reparos que fez, não apenas teórico, dirigiu-o
à preferência do regime italiano por uma prática de «economia organizada» em vez de um modelo de
«economia dirigida». Cf. MANOILESCO, Mihail – Le siècle du corporatisme. Doctrine du corporatisme
intégral et pur. Paris: Librairie Félix Alcan, 1936 (a primeira edição é de 1934. A obra foi traduzida para
língua portuguesa, apenas no Brasil, em 1938).
13
Id., ibidem, p. 48. Segundo Marcello Caetano, o autor romeno professava um «universalismo orgânico»,
um idealismo nacionalista que imaginava o corporativismo como doutrina completa da sociedade. Não refere
Caetano a proximidade flagrante da perspectiva «integralista» de Manoilesco com a concepção e a prática
dos regimes totalitários contemporâneos. Cf. CAETANO, M. – O Sistema Corporativo. Lisboa, 1938, p. 31.
9
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teoria de fundo moral que supunha a acção coordenadora de um «Estado forte» e que,
na maioria dos autores, exprimia uma legitimação da fórmula italiana do «fascismo
corporativista»14.
Os teóricos mais estatistas e comprometidos com a aliança política entre a «economia
corporativa» e o fascismo chegaram a afirmar que «todos os fenómenos económicos são
estaduais»15. Ugo Spirito declarou o «Estado corporativo» e a «economia corporativa»
(a «economia nova») realidades históricas indissociáveis, «frutos imprescindíveis do
espírito moderno»16. Segundo o professor de Direito e Filosofia da Universidade de
Roma, cuja obra principal foi traduzida em Portugal em pleno contexto das eleições
plebiscitárias da Constituição do Estado Novo, a «economia corporativa» resolvia o
problema social e político da antinomia entre o Estado e o indivíduo por ser um meio
de «(…) concretização orgânica cada vez maior da vida estadual da Nação»17. Spirito
criticava com insistência o princípio neoclássico do «individualismo utilitarista» e
colocava em seu lugar a noção de «máximo bem-estar social» que, de acordo com a
filosofia económica corporativa, equivalia ao «interesse nacional»18.
Segundo este e outros economistas do corporativismo cuja obra teve impacto
em Portugal19, ao imergir o Estado no indivíduo a «economia corporativa» daria um
contributo inestimável para a eliminação da natureza transcendente do próprio Estado.
Distanciamento e abstracção que haviam condenado o Estado liberal a romper os seus
elos com a vida económica e social. Previsivelmente, esta argumentação doutrinária
sobre a imanência do Estado na esfera privada (o indivíduo) e colectiva (a vida social)
desaguava numa exaltação da «economia corporativa» enquanto «sistema económico
inclusivo» 20. Sugeria-se também que a «economia nova», de par com a organização
corporativa que a havia de instituir – que já a instituíra no fascismo italiano –, seriam
pilares do Estado totalitário. Por sua vez, o fascismo-regime seria a expressão política
natural de uma ciência económica nova21.
Embora matizada pelo pragmatismo de Salazar e pela cautela com que o ditador
português se procurou demarcar da natureza totalitária e pagã do fascismo de Mussolini,
a perspectiva imanente da «economia corporativa» e a paridade dialéctica entre Estado
e indivíduo foram, também, os princípios filosóficos que a doutrina corporativa
portuguesa mais adoptou para proclamar uma «economia nova»22.
São especialmente elucidativos desta espiral de argumentos as seguintes passagens do livro de Ugo Spirito
que foi traduzido em Portugal. Cf. SPIRITO, U. – Princípios fundamentais de Economia Corporativa. Lisboa:
Livraria Clássica Editora (trad.), 1934, pp. 27-61 e 312-320; MANOILESCO, M. – ob. cit., pp. 145-172.
15
SPIRITO, Ugo – ob. cit, p. 41.
16
Id., ibidem, pp. 57-58.
17
Id., ibidem, p. 59.
18
Para uma síntese dos princípios de teoria económica de Ugo Spirito, vide ALMODOVAR, A. e
CARDOSO, J. L. – art. cit., pp. 338-339.
19
A síntese mais útil sobre a recepção da teoria económica corporativa em Portugal no período de formação
do Estado Novo continua a ser a obra já mencionada de Brandão de Brito, síntese feita para enquadrar o
estudo do regime de condicionamento industrial. Vide BRITO, J. M. Brandão de – ob. cit., pp. 33-69.
20
A expressão pertence a ALMODOVAR, A. e CARDOSO, J. L. – art. cit., p. 337 (tradução nossa).
21
A título de exemplo, vide PIROU, Gaétan -Les Théories de l’équilibre économique. Walras et Pareto.
3ª ed. Paris: Éditions Domat Montchrestien, 1946, pp. 440-455.
22
Quanto a estes tópicos de ordem filosófica e sociológica, o mais empenhado dos autores portugueses
foi Marcello Caetano. Cf. O Sistema Corporativo. Cit., pp. 33-38.
14

302

Em Portugal como no estrangeiro os corporativistas mais moderados colocaram
o assento na organização corporativa como entidade semi-autónoma dos poderes
públicos que deveria ser dotada de prerrogativas próprias de regulação económica
a exercer através das Corporações. Foi nesse sentido que Manoilesco se referiu ao
corporativismo como um «capitalismo de organização». Expressão muito comum na
literatura económica da época, nomeadamente em Schumpeter, que em 1928 a usou
para distinguir a natureza institucional do capitalismo do século XX do «capitalismo
concorrencial» oitocentista23 que, em rigor, fora o suporte do Estado liberal.

«Estado Novo», «economia nova»
Num discurso proferido na sede da União Nacional, em 16 de Março de 1933,
dirigido pela rádio à cidade do Porto, o chefe do Governo, Oliveira Salazar, explicitou
assim a natureza económica do Estado Novo: «Nós queremos caminhar para uma
economia nova, trabalhando em uníssono com a natureza humana, sob a autoridade
dum Estado forte que defenda os interesses superiores da nação, a sua riqueza e o seu
trabalho, tanto dos excessos capitalistas como do bolchevismo destruidor»24.
A aspiração política de construir um «Estado Novo», cuja institucionalização
estava em curso pelo menos desde 1930, era indissociável da pretensão de erguer uma
«economia nova». Antes de definir a natureza dessa «economia nova» (ou reorganizada
por intervenção do Estado), clarificação que Salazar e Pedro Teotónio Pereira fizeram
em Setembro de 1933 na magna-carta do corporativismo português, o Estatuto do
Trabalho Nacional, o chefe do Governo demarca territórios de autoridade e proclama
repetidamente a subordinação da economia à política, ou seja, do mercado ao Estado.
Um dos «conceitos económicos da nova Constituição», promulgada em Abril de
1933, era precisamente o princípio da autonomia do Estado («Novo») relativamente
à economia.
Segundo esta lógica de discurso, a economia portuguesa seria indubitavelmente
«nova», não apenas porque voltaria a ser «nacional», mas porque a natureza económica
da nação seria determinada pela ordem autoritária do Estado. Segundo a ideologia do
Estado Novo, acima da economia e do proclamado «Estado social», estava uma ordem
política expressa na razão governamental que, segundo o dogma autoritário de que se
valeram todos os «Estados Novos»25, se baseava numa leitura superior do «interesse
nacional» oposta ao individualismo frívolo da «era liberal».
Nesses anos de 1932 e 1933, tempos de acelerada construção das estruturas vitais
do Estado, já Salazar o proclamava «novo» e «forte» porque capaz de se reorganizar
23
Mais precisamente, no citado artigo «A instabilidade do capitalismo», referindo-se à intensificação
da influência dos trusts e de outras coligações económicas no capitalismo das primeiras décadas do século
XX, Schumpeter usou a expressão «capitalismo organizado». Cf. SCHUMPETER, J. A. – Ob. cit., p. 43.
24
SALAZAR, António de Oliveira – «Conceitos económicos da nova Constituição». In Discursos.
Coimbra: Coimbra Editora, 1935. Vol. I, pp. 209-210.
25
Para uma detida interpretação do conceito e da prática dos «Estados Novos» centrada na história do
Estado Novo português, vide TORGAL, Luís Reis – Estados Novos Estado Novo. Ensaios de História Política
e Cultural. 2 vols. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2009. Importa ver, em especial, os
três primeiros capítulos da parte primeira do vol. I, pp. 53-170.
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internamente, dos ministérios à rua, e de se proteger dos abalos do sistema capitalista,
vistos por toda a parte como uma renovada ameaça à soberania económica das nações.
Estes medos e propósitos políticos implicavam recuperar a autoridade pública que
alegadamente se perdera durante a era demoliberal. Assim se acomodaria a «Nação» (e
as suas forças vivas) num vago ideal de nacionalismo económico, um proteccionismo
contidamente autárquico capaz de abrigar o Estado das crises do sistema capitalista
internacional.
Sem deixar de invocar a crise do capitalismo e de exagerar os seus reais efeitos em
Portugal – que apenas se notaram na retracção das exportações e no declínio das remessas
de emigrantes, devido ao problema da libra e ao colapso do padrão-ouro, em 193126 –,
Salazar define para que quer e onde quer a economia no regime antidemocrático
de que ele próprio, na condição de ministro das Finanças e chefe do Governo, se
fizera a cabeça e o tronco. Em tons de dogma pragmático, di-lo em diversos lugares
de discurso e, com especial incisão, na prédica que lembrámos no começo: «Sobre a
unidade económica – Nação – move-se o Estado». E prossegue com uma questão tão
crucial quanto retórica: «Em que sentido e dentro de que limites se pode considerar a
organização económica elemento da organização política?», pergunta a si mesmo para
logo responder em jeito de sentença doutrinária: «A vida política não se confunde
com a vida económica, a organização económica é distinta da organização política,
mesmo no campo económico, mas nada disto quer dizer que o Estado não deva ter
um pensamento económico, não dirija superiormente a economia do País (…)»27.

Realidades formais: uma «República corporativa», uma «economia nacional
corporativa»
A maneira prudente e pragmática como Salazar evitou a «questão do regime»,
alimentando e desfazendo as ilusões de restauração da Monarquia, estimulou a
definição oficial do Estado Novo como uma «República unitária e corporativa»28. Se
o carácter unitário da República vertido na Constituição de 1933 tinha um sentido
de unidade do território nacional, a natureza corporativa da República reafirmava a
forma republicana de governo, é certo, mas sobretudo vincava outras singularidades
do Estado Novo – uma república «social» e «nacional» conquanto «corporativa». Na
prática, pretender-se-ia proclamar que o Estado em reconstrução, embora republicano,
era «novo» precisamente por ser «corporativo»29. Como concluiu Reis Torgal, «(…) a
26
Para uma análise sintética dos efeitos da crise financeira e económica de 1929 em Portugal, vide o
estudo já clássico de ROSAS, Fernando – O Estado Novo nos Anos Trinta. Elementos para o estudo da natureza
económica e social do salazarismo (1928-1938). 2ª ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1996, pp. 102-113. De
realçar que, não obstante o avanço da história económica em Portugal, não se encontra publicado qualquer
estudo profundo sobre o impacto da crise capitalista no nosso país.
27
SALAZAR, A. de O. – Discursos, cit., vol. I, pp. 205-206.
28
Ver TORGAL, L. Reis – ob. cit., vol. I, em especial, pp. 373-393. Numa perspectiva jurídica, veja-se
LEAL, António da Silva – «Os grupos sociais e as organizações na Constituição de 1976 – a rotura com
o corporativismo». In MIRANDA, Jorge (coord.) – Estudos sobre a Constituição. Lisboa: Livraria Petrony,
1979. Vol. III, pp. 222-235.
29
Cf. TORGAL, L. Reis – ob. cit., vol. I, pp. 376-378.
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«República» era só um regime para o «sistema corporativo», que foi afinal o que quis
ser o «Estado Novo»»30.
A proclamação constitucional de uma «República corporativa» e a inscrição do
modelo de «economia nacional corporativa» no Estatuto do Trabalho Nacional – a
«economia nova» de que falaram Salazar, Pedro Teotónio Pereira e outros – não parecem
ter convencido alguns corporativistas, a exemplo de Marcello Caetano, da vontade
de Salazar em edificar um verdadeiro Estado corporativo, assente numa orgânica de
âmbito nacional que tivesse nas Corporações a sua coroa31. Em lugar desse sistema
corporativista de raiz católica e assente numa filosofia social solidarista, o Estado
Novo ergueu uma organização corporativa eminentemente económica que, apesar de
contar com uma Câmara Corporativa32, não inseriu a representação corporativa dos
grupos e dos interesses no sistema político. Na prática, tratou-se da institucionalização
autoritária de uma ordem económica essencialmente pública, que ainda assim implicou
a regulação corporativa33.
Embora no seu tempo e nas circunstâncias do compromisso que mostrou com os
fascismos europeus o corporativismo tenha persistido uma teoria de regulação social,
como o era desde o século XIX34, e tenha caminhado no sentido de uma doutrina
compósita que apontava para uma reparação sistémica das patologias da sociedade
industrial, a exemplo da anomia denunciada por Durkheim e Duguit e da quebra
dos laços entre o «individual» e o «social» invocada por todos os solidaristas 35, o
corporativismo português será, sobretudo, um instrumento da reconstrução autoritária
do poder público e a ideologia oficial do Estado Novo. Mais do que uma filosofia
social, foi um instrumento de regulação da vida económica e social e uma prática
política de direcção da «economia nacional».
Se é certo que o corporativismo foi o único tópico ideológico por que o Estado
Novo se definiu pela positiva, mais comuns foram as rejeições sistémicas que enunciou:
regime anticomunista, antidemocrático, antiliberal. E se Salazar o apresentou como a
«terceira via» nacional, de inspiração católica, entre o capitalismo liberal e o socialismo
colectivista, o sistema corporativo que o Estado Novo construiu acabou por ficar
Id., ibidem, p. 386.
Sobre a luta que se travou no interior do regime salazarista, nos anos trinta e nos anos cinquenta,
em prol da criação de um «Estado corporativo», veja-se id., ibidem, pp. 384-393. No plano da construção
jurídica e institucional do Estado Novo, vide LUCENA, Manuel de – O Sistema Corporativo Português.
Lisboa: Perspectivas & Realidades, 1976. Vol. I, pp. 115-231.
32
Sobre o papel da Câmara Corporativa no sistema político do Estado Novo, vide FERREIRA, Nuno
Estêvão – A Câmara Corporativa no Estado Novo: composição, funcionamento e influência. Lisboa: Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 2009. 2 vols., mimeografado. Dissertação de doutoramento
em Ciências Sociais.
33
Por outras palavras, Vital Moreira considera que o Estado Novo português criou uma «ordem económica
com uma componente corporativa». Cf. MOREIRA, V. – Auto-Regulação Profissional e Administração Pública.
Coimbra: Almedina, 1997, p. 232.
34
Para uma histórica intelectual desses precedentes do corporativismo e da sua competição com os
socialismos reformistas no contexto da história do Estado no século XIX francês, vide ROSANVALLON,
P. – ob. cit., pp. 111-195.
35
Vide DONZELOT, Jacques – L’invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques. Paris:
Éditions du Seuil, 1994, pp. 73-120.
30
31
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aquém de tudo isso. Embora até ao começo da Segunda Guerra Mundial a ideologia
corporativa tenha funcionado como elemento de legitimação da alegada singularidade
do Estado Novo, a principal utopia conservadora do regime não o foi para toda a elite
do sistema salazarista.
Efectivamente, o sistema corporativo português foi menos sistema do que organização.
Precocemente, num trajecto jamais corrigido, tomou o sentido prático de instrumento de
prevenção da conflitualidade social, mostrou-se uma forma de disciplinar o «capital» e
o «trabalho», um modo de amarrar os interesses económicos aos «interesses nacionais»,
um decisivo instrumento do poder do Estado sobre a sociedade.
Conforme interpretaram diversos autores que estudaram o sistema corporativo
português, embora a organização corporativa erigida pelo Estado Novo haja sido
eminentemente económica, deduz-se que o móbil do sistema económico que a
Constituição de 1933 designou por «economia nacional corporativa» (artigo 34º) –
expressão por certo inspirada na obra homónima do académico fascista Gino Arias,
cuja edição em língua francesa foi divulgada em Portugal36 – tenha sido claramente
político. Significa, pois, que a reorganização da economia participou do processo de
reconstrução do Estado.
Não por acaso, a organização corporativa da economia, cujas linhas orientadoras
foram definidas na própria Constituição e no Estatuto do Trabalho Nacional 37 foi,
de par com a liquidação do sindicalismo livre e a institucionalização da «previdência
corporativa»38, a forma mais concreta e duradoura do regime de «terceira via» que o
Estado Novo afirmou ser, e efectivamente foi, em boa parte da sua longa existência.
Realidades que, timidamente, o avanço de uma historiografia crítica sobre o Estado
Novo tem colocado em evidência, ainda que privilegiando esquemas de análise
demasiado presos à lógica institucional do poder público, isto é, sem inquirir o que se
passou «de baixo para cima», ou como reagiu a sociedade à organização corporativa39.
A ideia de «reconstituição económica», amiúde invocada por Salazar 40, também
supõe esse primado da política sobre a economia e exprime a afirmação do Estado como
36
Gino Arias (1879-1940), professor de Economia Política em Florença e Roma, escreveu em 1929
L’Économie nationale corporative, um curso de economia corporativa que conheceu várias edições em língua
italiana mas que nunca foi traduzido em Portugal. Nessa obra, Arias procura firmar uma teoria económica
da terceira via corporativa, opondo o fascismo ao liberalismo e ao socialismo.
37
LEAL, A. da Silva – ob. cit., p. 227.
38
Vide CARDOSO, José Luís e ROCHA, Maria Manuela – «Corporativismo e Estado-Providência
(1933-1962)». Ler História. N.º 45 (2003) pp. 111-135.
39
Na historiografia recente sobre movimentos sociais de impacto local associados à implementação
da ordem corporativa, destaquemos o trabalho de FREIRE, Dulce – Portugal e a terra. Itinerários de
modernização da agricultura em Alpiarça na segunda metade do século XX. Universidade Nova de Lisboa,
2008. Exemplar mimeografado. Dissertação de Doutoramento. Veja-se, também, uma série de ensaios
recenseados no seguinte livro colectivo: DOMINGOS, Nuno e PEREIRA, Victor (dir.) – O Estado Novo
em questão. Lisboa: Edições Setenta, 2010.
40
Cf., por exemplo, Como se levanta um Estado. Lisboa: Mobilis in mobile, 1991, pp. 36-41. Esta
colectânea de discursos escritos e reescritos por Salazar é a segunda edição portuguesa do livro Comment
on relève un État, publicado em França em 1937. Recentemente, na vaga editorial dedicada à vida pública
e privada de Salazar, surgiu uma nova edição do livro, que inclui a versão francesa original e um prefácio
de teor neosalazarista: Como se reergue um Estado (Comment on relève un État). Lisboa: Esfera do Caos,
2007. Citaremos a edição de 1991.
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entidade instituinte de uma ordem económica nacional. Como o chefe do Governo
explicou em 1937, «(…) por intermédio da organização corporativa, a vida económica
é um elemento de organização política. Não somente o Estado vigia a vida económica,
se interessa por ela, a protege, a dirige, de acordo com os seus próprios objectivos
ou os seus interesses políticos actuais, mas ainda os elementos económicos – forças
produtivas – entram na vida orgânica do Estado e fazem parte da sua constituição»41.
Bem notou Teixeira Ribeiro que a organização corporativa tinha como fim político
garantir «poderio para o Estado»42. Daí o direito e a obrigação do Estado de «(…)
coordenar e regular superiormente a vida económica e social, determinando-lhe os
objectivos» e visando «o equilíbrio da produção, das profissões, dos empregos, do
capital e do trabalho», refere citando o Estatuto do Trabalho Nacional43.
Exaltando a nova concepção de Estado que, supostamente, permitia uma
representação nacional mais perfeita do que aquela que o liberalismo podia assegurar,
Salazar reafirma a integração da economia no sistema político do Estado Novo. Inclusão
semelhante ao modelo da Constituição alemã da República de Weimar, de 1919,
acabou por ser a principal inovação constitucional do regime, cujo discurso apontava
para uma «ordem económica mista», assente numa tripla coordenação: pelo Estado,
pelo mercado e, mais utopicamente, por meio das corporações44.
Embora a «ordem económica e social» definida na Constituição de 1933 – um
documento muito menos comprometido com o fascismo italiano do que o Estatuto
do Trabalho Nacional – reconhecesse a propriedade privada e a iniciativa empresarial,
a pretensão de instituir uma «economia nacional corporativa» reservava ao Estado um
papel dirigista essencial: a coordenação e regulamentação das actividades económicas
através de grémios obrigatórios e organismos de coordenação económica, caindo a
organização corporativa da economia, neste último perfil de instituições, no domínio
da administração indirecta do Estado.
Dado que Salazar adiou quanto pôde a criação das corporações tornando essa
delonga o principal desvio do sistema corporativo português, na prática foi por meio
dos organismos de coordenação económica instituídos pelo Governo que o Estado
disciplinou a «economia privada» e dirigiu o comportamento dos interesses económicos
sobre os quais interveio por razões muito diversas, em regra distantes dos critérios da
racionalidade económica liberal.
O facto de tais organismos (juntas, institutos e comissões reguladoras) terem
sido dotados de funções oficiais, de personalidade jurídica e autonomia financeira,
tornou-se o principal factor de agilidade da sua intervenção nos mercados e da
arbitragem política de interesses. A intervenção reguladora do Estado foi exercida com
enormes diferenças caso a caso, ajustando os perfis de regulação à problemática de
cada produto, à topografia dos conflitos de interesse e às circunstâncias da crise nos
mercados internacionais. Assim sucedeu com as conservas de peixe, com os vinhos
Id., ibidem, pp. 92-93.
RIBEIRO, J. J. Teixeira – Princípio e fins do Sistema Corporativo Português. Coimbra: Coimbra
Editora, 1939, p. 46.
43
Id., ibidem, p. 65. Referência ao Art. 7º do Estatuto do Trabalho Nacional.
44
MOREIRA, V. – ob. cit., p. 233.
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comuns de exportação, com o vinho do Porto e o bacalhau, entre outras produções
nacionais sujeitas a concorrência externa45.
De acordo com a doutrina e a teoria corporativas, o regime de «economia dirigida
corporativa» não implicava que a iniciativa privada deixasse de ser livre; sê-lo-ia desde
que actuasse num regime de cooperação entre a propriedade, o capital e o trabalho46. Na
prática, essa solidariedade entre os vértices do sistema económico que o Estado Novo
pretendia impor implicava uma hierarquia dos elementos da «economia nacional»: os
interesses dos trabalhadores não podiam prevalecer sobre os direitos e interesses dos
patrões e proprietários das empresas47. Embora a organização corporativa não tenha
nascido apenas para proteger o «capital», o desequilíbrio entre «capital» e «trabalho»
foi a regra geral da sindicalização corporativa imposta pelo Estado Novo.

Realidades institucionais: uma economia dirigida através da organização
corporativa
Numa das suas conferências sobre a «organização corporativa do Estado» – expressão
só por si significativa da contradição em que assentou o sistema corporativo erigido pelo
Estado Novo –, proferida no teatro de S. Carlos, em Lisboa, em 5 de Junho de 1933,
Pedro Teotónio Pereira defendeu assim a vontade do novo regime em reconstruir a
«nossa estrutura económica e social» invocando as ameaças da crise mundial: «O Estado
vai promover a formação da economia nacional corporativa, fixando metodicamente as
grandes linhas a que se deve subordinar a acção dos novos agrupamentos de cooperação
económica e social (…). Vão ser definidos os princípios basilares que presidirão à nova
ordem corporativa, bem como as importantes funções que se lhe reservam, – coordenação
das actividades produtoras, aperfeiçoamento da técnica, disciplina do trabalho, obras
de assistência e de previdência»48.
Num tempo histórico marcado pelo colapso da economia e do Estado liberais,
os artífices do Estado Novo radicam a necessidade de reconstrução autoritária e
corporativista da república portuguesa nas circunstâncias de crise do sistema capitalistaliberal. Numa leitura fechada do tempo que se vivia, na palestra do S. Carlos Teotónio
Pereira afirmou ainda: «Estamos vivendo em plena zona da economia dirigida e do
intervencionismo do Estado»49.
Em 1932, no seu projecto de Constituição para o Estado Novo, Quirino de
Jesus, um nacionalista conservador que há anos escrevia sobre os sentidos da «crise
Para o subsector agrícola, vide o longo artigo de LUCENA, Manuel de – «Salazar, a fórmula da
agricultura portuguesa e a intervenção estatal no sector primário». Análise Social. Vol. XXVI, N.º 110 (1991)
pp. 97-206. Sobre o regime legal e o funcionamento dos organismos de regulação do abastecimento de
bacalhau, vide o nosso livro, O Estado Novo e a Campanha do Bacalhau., 2ª ed. Lisboa: Temas e Debates/
Círculo de Leitores, 2010, pp. 101-133.
46
Os princípios jurídicos e políticos do sistema corporativo português encontram-se sumariados em
LEAL, A. da Silva – ob. cit., pp. 230-233.
47
Cf. art. 16º do Decreto-Lei nº 23048, de 23 de Setembro de 1933 (Estatuto do Trabalho Nacional).
48
PEREIRA, Pedro Teotónio – A batalha do futuro. Organização corporativa. 2ª ed. Lisboa: Livraria
Clássica Editora, p. 38. Itálicos nossos. A palestra intitulou-se «Corporações e previdência social. Primeiros
aspectos».
49
Id., ibidem, p. 31.
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portuguesa»50, apelava à reconstrução do Estado por meio da inscrição constitucional
de uma ordem económica e social: «Que pode o Estado querer nestes embates das
escolas e sistemas e no meio das rotinas e escombros?», perguntava com incontida
retórica. «O justo equilíbrio da população, das classes, das profissões, das actividades e
dos interesses. A sã defesa interna e externa de toda a economia nacional. A povoação
do nosso território. A sindicalização coordenada das forças produtivas»51.
A apologia de uma reconstrução do Estado que tivesse na «ordem económica e
social» o seu primeiro pilar de soberania e a defesa dos princípios da organização e
coordenação da economia eram princípios unânimes entre a plêiade antidemocrática e
antiliberal que se reunira em torno de Salazar, em especial desde a reforma financeira
do Estado iniciada em 1928. As divergências estavam na fórmula de alcance de um
equilíbrio económico e social capaz de garantir a ordem política e a paz social. Num
silogismo doutrinário que repetiu noutros escritos de doutrina económica corporativa,
em 1936 João Pinto da Costa Leite explicou que, sendo a concorrência por natureza
imperfeita, a política económica do Estado Novo teria de realizar-se «em um sentido
orgânico», o que supunha a direcção do Estado de modo a promover a harmonia dos
interesses52. Segundo o professor de Direito, a «economia corporativa», entendida como
a intervenção do Estado na economia por meio das leis e instituições corporativistas,
seria o tipo-ideal de realização dessa utopia burocrática e anticlassista. E dado que,
na argumentação elíptica de Lumbralles, a estrutura política do Estado demoliberal
não permitiria ordenar a vida económica e social, eis como a «economia corporativa»
exigia um «Estado corporativo»53.
A nível internacional, como se viu os principais textos de teoria corporativa,
sobretudo os mais assertivos na defesa de um corporativismo de Estado, usavam com
frequência argumentações também frágeis, de índole doutrinária e dogmática, como se o
corporativismo fosse uma filosofia da história, um sistema de ideias que necessariamente
teria que ser aplicado pelo facto de conter uma solução imperativa para o tempo de crise
que se vivia54. No plano político, a visão dos corporativistas apontava para um sistema
internacional composto por Estados corporativos, que embora cooperassem em prol
da paz e da «descapitalização» – segundo Manoilesco, tal significava a «atenuação do
capitalismo» e o combate político aos monopólios e oligopólios – deveriam fortalecer
as respectivas nações e povos através da organização corporativa55.
O fervilhar das ideias corporativistas nos anos vinte e trinta do século passado – um
«neocorporativismo», como assinalou Gaétan Pirou, professor de Direito de Paris, ele

JESUS Quirino de e CAMPOS, Ezequiel de – A Crise Portuguesa – Subsídios para a Política de
Reorganização Nacional. 1923. De par com outros textos económicos de Ezequiel de Campos, o texto integral
de A Crise Portuguesa encontra-se na seguinte edição crítica: ROSAS, Fernando (introd. e dir.) – Ezequiel de
Campos. Textos de Economia e Política Agrária e Industrial (1918-1944). Lisboa: Banco de Portugal, 1998.
51
JESUS, Quirino de – Nacionalismo Português. Porto, 1932, p. 156.
52
LEITE, J. Pinto da Costa (Lumbralles) – A Doutrina Corporativa em Portugal. Lisboa: Livraria
Clássica Editora, 1936, p. 83.
53
Cf. id., ibidem, pp. 90-91.
54
Cf., por exemplo, SPIRITO, Ugo – ob. cit., pp. 43-44; MICHELIS, G. de – ob. cit., pp. 37-41.
55
MANOILESCO, M. – ob. cit., pp. 50-56.
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próprio um teórico do sistema embora um crítico da experiência do fascismo italiano 56
– debateu-se com o problema prático da sua relação com o Estado. Segundo Pirou, na
Europa de entre as guerras coabitavam duas correntes corporativistas: o corporativismo
«puro» e «autónomo», cujo sistema se organizaria sem ingerência do Estado e por
iniciativa dos grupos sociais interessados; o corporativismo como aparelho económico
subordinado ao poder político, ou seja, estreitamente controlado pelo Estado, como
sucedia na Itália de Mussolini57.
As experiências em curso nos diversos Estados europeus que se declaravam
corporativistas supunham a vitória desta segunda via. Implicaram um compromisso
da ideologia corporativa com a prática política dos regimes autoritários e totalitários,
numa perspectiva mais revolucionária ou mais reaccionária, e a negação histórica dos
ideais corporativos de raiz cristã e solidarista.
Segundo François Perroux, economista católico francês que se destacou pelos seus
textos de «crítica democrática e construtiva» aos sistemas corporativistas do tempo58,
no caso italiano o compromisso histórico e assaz incómodo da ideia corporativa com
o «estatismo fascista» – a expressão é do próprio – tinha um sentido muito concreto:
resolver o problema económico italiano, entretanto agravado devido à política de
revalorização da lira anunciada em Agosto de 192659. Perroux considerou ainda que,
ao fazer uso do corporativismo como recurso institucional e político da unidade da
nação, a política económica fascista acabou por ser uma forma de «capitalismo de
Estado»60. Ao assentar no poder autoritário do Estado e numa organização corporativa
não representativa, a prática do corporativismo italiano teria desmentido o dogma da
«economia nova» e acabara por opor soluções erradas à crise estrutural do capitalismo,
considerou o economista francês61.
Interpretações que a historiografia moderna sobre o fascismo italiano não desmente.
Por efeito das dívidas de guerra, da inflação e da persistência de problemas monetários
nos primórdios do regime fascista, as políticas de estabilização económica lançadas em
1925 e a legislação social corporativa imposta no ano seguinte pelo ministro da Justiça
Alfredo Rocco precipitaram a transição de um «fascismo liberal» para um «corporativismo
subordinado e parcial» – ostensivamente um «corporativismo de Estado». Processo que
resultou no reforço do intervencionismo estatal e numa economia dirigida através do
Partido Nacional Fascista62.

PIROU, G. – Néo-Libéralisme, Néo-Corporatisme, Néo-Socialisme. 4ª ed. Paris : Gallimard, 1939.
Id., ibidem, p. 95.
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Nesse registo, a principal obra de François Perroux, muito celebrada entre os corporativistas católicos
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Receuil Sirey, 1938.
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Sobre os antecedentes e significados da «batalha da lira», vide TONIOLO, Gianni – L’Economia
dell’italia fascista, Bari: Editori Laterza, 1980, pp. 99-121.
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MORNATI, Fiorenzo – «Le corporatisme italien vu par les économistes français des années trente».
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Em Portugal, o debate em torno das ideias corporativistas conheceu clivagens
semelhantes às que se fizeram notar no estrangeiro. Embora nunca tenha existido
um pensamento corporativo português, nem tão pouco uma marcada divisão entre
tradicionalistas e modernizadores, como ocorreu em França nos anos trinta 63, os
teóricos portugueses foram-se demarcando uns dos outros em função do binómio
«corporativismo de associação»/«corporativismo de Estado»64.
Apesar dos esforços de alguns professores portugueses, a teoria económica corporativa
nunca se afirmou como modelo65. A partir de 1949, coabitou como pôde com o
keynesianismo, cujas ideias começaram a fazer escola em Portugal. Eclética e pragmática,
a «economia corporativa portuguesa» mostrou-se uma composição frágil de referências
colhidas em correntes diversas do pensamento económico. Tratou-se de uma síntese
com escassa autonomia teórica em relação ao paradigma neoclássico que servira a ordem
económica liberal, cujas noções de «concorrência perfeita», «equilíbrio espontâneo dos
mercados» e «bem-estar individual» os corporativistas criticaram com veemência. Em
Portugal como no estrangeiro a ideologia económica corporativa permaneceu presa
a um discurso doutrinário construído em torno do dogma do «interesse nacional», a
tradução política da noção ética de «utilidade social colectiva»66.

Uma economia institucionalizada para deter a crise – propósitos e vicissitudes
Regime autoritário institucionalizado, o Estado Novo português encontrou no
corporativismo (na ideologia e no sistema, ou seja nas leis e instituições criadas sob a
égide da teoria e doutrina corporativas) uma das suas pedras angulares67. Porém, esse
carácter estrutural do corporativismo, ou a sua expressão oficial enquanto terceira via
política que definia o regime autoritário português, só tomou uma expressão sistémica
na organização das actividades económicas68, o que não significa que tenha sido escassa
a sua penetração social, questão que em boa parte continua por estudar.
Vide DARD, Olivier – «Le corporatisme entre traditionalistes et modernisateurs : des groupements
aux cercles du pouvoir». In MUSIEDLAK Didier (dir.) – Les Expériences corporatives dans l’aire latine.
Berna: Peter Lang, 2010, pp. 67-102.
64
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65
Cf. BASTIEN, Carlos – Para a História das Ideias Económicas no Portugal Contemporâneo. A Crise
dos anos 1945-1954. Lisboa: Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, 1989.
Vol. I, p. 183 e ss.
66
CARDOSO, J. L. – História do Pensamento Económico Português. Temas e Problemas. Lisboa: Livros
Horizonte, 2001, p. 35.
67
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Como notou Philippe Schmitter, «em termos de funções económicas, o Estado
Novo visava ostensivamente criar um tertium genus harmonioso e orgânico que evitasse
simultaneamente os excessos do desenvolvimento capitalista liberal e do desenvolvimento
socialista burocrático»69.
Em rigor, nunca a economia, no seu todo ou em parte, foi corporativizada pelo
Estado Novo. Efectivamente, a revolução corporativa não aconteceu. Esta evidência há
muito vincada pela historiografia, tem sido pouco relacionada com as circunstâncias da
crise capitalista de 1929 e raramente interpretada no contexto de erosão do pensamento
económico liberal que a Grande Guerra, as crises monetárias dos anos vinte e o colapso
do sistema financeiro internacional de 1930-1931 vieram agravar70. Apesar dos efeitos
limitados, passageiros e pouco incisivos da «catástrofe do dólar»71 e da libra sobre a
economia portuguesa, as disfunções do comércio internacional e o questionamento
geral de um modelo económico baseado nos princípios de auto-regulação do mercado
e de «concorrência perfeita» compõem um clima que oferece ao Estado Novo em
construção bons argumentos para impor uma política económica intervencionista
assente na intermediação corporativa.
Esta sincronia de contextos – em rigor, tratou-se de um contexto externo que,
internamente, serviu de pretexto para impor uma economia dirigida de sugestões
corporativas – obrigou a corrigir a construção de vários pilares da política financeira
e económica do «novo Estado». Pragmaticamente, os últimos governos da Ditadura
Militar tiveram de adaptar as medidas internas à conjuntura depressiva internacional.
Assim sucedeu com a política monetária deflacionista adoptada por Salazar para
conter a crise. Ante a queda da libra, o ministro das Finanças e putativo chefe do
Governo decidiu desvalorizar o escudo e desvinculá-lo do padrão divisas-ouro em
Setembro de 1931, expondo a sua celebrada obra financeira ao opróbrio de escassos
82 dias de convertibilidade da moeda portuguesa 72. Algo de semelhante se passou,
também em 1931, com o regime de condicionamento industrial, que o Governo
especificou e alargou a novos ramos da indústria a pretexto dos «terríveis efeitos»
da crise capitalista. Por último, igualmente sintomática da adaptação de soluções
políticas de pretensão estrutural às evidências conjunturais da crise foi a decisão súbita
de mudar opções de cartelização já adoptadas para sectores específicos da produção
e do comércio. Tal aconteceu, por exemplo, na pesca do bacalhau, indústria que em
1931 estava para ser cartelizada através de um Consórcio estatal formado por todos
os armadores e que, em 1934, acabou por ser reorganizada de outro modo, tendo
à cabeça do cartel um organismo de coordenação económica incumbido de regular
o abastecimento, organismo no qual os armadores não tinham nem tiveram voz – a
Comissão Reguladora do Comércio de Bacalhau73.
SCHMITTER, P. – ob. cit., p. 69.
Refiram-se as excepções de Fernando Rosas e José Maria Brandão de Brito, autores que puseram em
evidência as relações entre a crise de 1929 e a definição das políticas económicas do Estado Novo. Cf.,
respectivamente, ROSAS, F. – ob. cit., p. 93 e ss.; Brito, J. M. Brandão de – ob. cit., em especial p. 143 e ss.
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Não por acaso, as actividades produtivas mais atingidas pela crise foram as
primeiras a serem protegidas e intervencionadas pelo Estado. Em regra, foram os
segmentos mais frágeis da agricultura e da indústria portuguesa os que mais ocuparam
o Governo na definição de políticas económicas conjunturais e de sentido estrutural.
De modo geral, foram as produções nacionais assoladas pela crise e enfraquecidas por
conflitos entre segmentos de negócio, aquelas que marcaram a agenda governamental
de implantação dos organismos de regulação de sugestões corporativas74. No sentido
de garantir a ordem social e de prevenir a velha aliança entre as crises de subsistência
e os movimentos sociais capazes de ameaçar a autoridade do Estado, as produções
agrícolas e da pesca indispensáveis ao abastecimento alimentar mereceram atenções
prioritárias e cartelizações precoces, em regra feitas através de grémios obrigatórios
encimados por organismos de coordenação económica. O caso do bacalhau foi uma
espécie de «tipo-ideal» deste modelo.
Embora a doutrina a apresentasse como uma criação autónoma do Estado, a
«economia nacional corporativa» nunca foi unitária nem unívoca. A face institucional
do sistema económico corporativo – no essencial, os grémios obrigatórios e facultativos,
as federações e uniões de grémios patronais e os organismos de coordenação económica,
agências do Estado para realizar a «economia dirigida» – cedo mostrou ser uma construção
doutrinária e política que, ao institucionalizar-se por meio da organização corporativa,
evidenciou uma lógica contingente e fragmentária, sector a sector, produto a produto
ou, em certos casos, segundo o cartel que fora composto pelo Estado.
Ao contrário do que proclamava a doutrina, a organização corporativa da vida
económica nacional não obedeceu a uma ordem «natural», mas a uma lógica funcional
concreta, por isso mesmo irregular. A implantação dos organismos e a actuação prática
dos mesmos no terreno económico e social confirma que o Estado os criou para resolver
ou prevenir problemas intrasectorais e a fim de promover a convergência de interesses
que amiúde se moviam em sectores económicos distintos. São conhecidas as relações
de conflito e as soluções de arbitragem política impostas pelo Estado Novo entre a
agricultura cerealífera e a indústria de moagem, por exemplo, entre os produtores
agrícolas de arroz e a respectiva indústria de descasque, ou entre os armadores de
navios bacalhoeiros e o negócio importador de bacalhau.
De modo a garantir os propósitos funcionais da organização corporativa, os
organismos obedeciam a uma lógica burocrática e administrativa. De uma forma ou
de outra, uma vez criados e regulamentados pelo Estado, compunham a anunciada
«ordem económica corporativa».
Do ponto de vista doutrinário, a adaptação de certos autores da «economia corporativa» italiana, a exemplo de Ugo Spirito, serviu para exprimir uma crítica à economia
neoclássica conotada com o liberalismo e legitimar o intervencionismo do Estado. Aos
princípios neoclássicos de equilíbrio espontâneo do mercado e de livre concorrência
opôs-se uma Economia Política oficial assente no critério de caso governamental e na
organização corporativa enquanto recurso da «economia dirigida»75.
Conclusões semelhantes encontram-se no ensaio de sociologia histórica de MADUREIRA, Nuno
Luís – A Economia dos Interesses. Portugal entre as Guerras. Lisboa: Livros Horizonte, 2002, p. 71; 118.
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Na prática, a institucionalização da organização corporativa supôs objectivos políticos
pouco revolucionários e intimamente relacionados com o processo de construção
do Estado: eliminação da liberdade sindical; colaboração forçada do «capital» e do
«trabalho» no âmbito de organismos vigiados pelo Estado; arbitragem estatal de conflitos
de interesses por meio de cartelizações selectivas impostas ou negociadas entre o novo
poder público e os interesses privados 76. Criada à medida que os problemas pediam as
soluções, de par com o condicionamento industrial, a organização corporativa cedo
se tornou um instrumento de limitação da concorrência e do equilíbrio económico e
social que o Estado reservou a si próprio quando se definiu corporativo77.
O quotidiano da organização corporativa de alguns sectores vitais da «economia
nacional» pôs em evidência uma economia e sociedade tuteladas pelo Governo
que, sem especiais fundamentos de Economia Política, se serviu da cartelização
pública‑corporativa como técnica de ordenamento institucional da vida económica.
Sem surpresa, os organismos corporativos eram criados para servirem de correias
de transmissão do Governo, embora se tenha notado, em certos casos e em alguns
períodos – nomeadamente na primeira fase do marcelismo, entre 1968 e 1970 –, uma
tendência para deixar à prática institucional dos organismos alguma autonomia78.
Ainda assim, em regra os organismos económicos e sociais foram pouco representativos
e tinham escassa ligação com os patrões e trabalhadores sindicalizados pelo Estado.
Em Portugal, além de uma política preventiva de crises económicas importadas
do sistema capitalista, o corporativismo acabou por ser um recurso institucional e
administrativo para impor a «paz social» e arbitrar interesses. Ao ordenar uma parte
da vida económica e social da nação através de instituições de sugestão corporativista
incumbidas de dirigir a vida económica, o Estado Novo prosseguiu objectivos de
natureza política e propósitos sociais subordinados à ordem política.
Esta evidência instrumental do sistema corporativo português, embora muitas
vezes contestada pelos corporativistas que o reclamaram realmente corporativo ou
de tipo «associativo», parece ter sido a perspectiva do próprio Salazar. Nas poucas
alocuções em que o chefe do Governo abordou a questão, não escondeu o que queria
do corporativismo e da organização corporativa em especial: um instrumento de
«ordenação da economia nacional»79.
Opção eminentemente funcional, bem expressa na cadência irregular da implementação dos organismos corporativos e de coordenação económica e no seu mapa
76
Os sentidos fundamentais da intervenção «corporativa» do Estado na economia foram há muito
identificados por ROSAS, F. – ob. cit., em especial pp. 268-274.
77
Para uma contextualização do corporativismo português nas ideias de Economia Política, vide
ALMODOVAR A. e CARDOSO, J. L. – ob. cit., pp. 100-127.
78
Como notaram, entre outros, LUCENA, Manuel de – «Sobre a evolução dos organismos de coordenação
económica ligados à lavoura». Análise Social. N.os 56-58, 1978-1979, pp. 817-862 e pp. 287-355; LEAL, A.
da Silva – ob. cit., p. 207-208. Verificámos essa mesma autonomia (parcial) na organização corporativa das
pescas, embora aí a explicação fundamental resida no perfil de poder do delegado do Governo, Henrique
Tenreiro. GARRIDO, A. – Henrique Tenreiro – uma Biografia Política. Lisboa: Temas e Debates/Círculo
de Leitores, 2009.
79
SALAZAR, A. de O. – Como se levanta um Estado. cit., pp. 95; 98.
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fragmentário, produto a produto, segundo uma lógica vertical, ou sector a sector,
segundo um critério horizontal, permitiu ao Estado manter uma «ordem económica
corporativa», o que significava regular o posicionamento dos interesses desde o momento
em que o Governo os reordenara80.
Nos sectores da produção e do comércio mais chegados ao abastecimento, esta
evidência geral conheceu fortes abalos durante os anos da Guerra de 1939-1945,
problemas que ameaçaram a credibilidade de toda a organização corporativa. Mais
tarde, de 1960 em diante, mercê da adesão de Portugal à EFTA, o domínio do
Estado sobre a organização corporativa confrontou-se mais abertamente com o jogo
do mercado. As políticas proteccionistas que tinham na organização corporativa um
instrumento importante da política de preços e do condicionamento político do
negócio importador ou exportador perderam autonomia. Nesse clima relativamente
novo, a própria organização corporativa teve de se adaptar e, em certos casos, acabou
por abandonar o modelo de intervenção que adoptara nos anos trinta em função
das realidades externas. Um exemplo desse impacto exterior reside na liberalização
do comércio de bacalhau, medida legislativa definida em 1967 que pôs termo a um
longo ciclo de protecção e financiamento da pesca nacional, abolindo a tabela oficial
de preços e liberalizando as importações81.

Conclusões
Em diversos países europeus, mesmo naqueles que não conheceram regimes de
tipo fascista, nas décadas de vinte e de trinta o corporativismo foi uma ideia em
movimento, uma alternativa política, económica e social que os teóricos presumiram
capaz de superar os sistemas dominantes do capitalismo liberal e do socialismo
comunista. Nesse tempo de múltiplas incertezas e de crise do pensamento económico,
o corporativismo suscitou um debate intenso, quer enquanto filosofia social quer no
campo da Economia Política.
Apurada nas diversas teorias e experiências de organização racional do Estado vindas
do século XIX82 e nos inúmeros textos de pensamento económico que entre os anos
vinte e quarenta do século XX debateram os limites do mercado auto-regulador e a
crise do Estado liberal, a ideia de «economia dirigida» encontrou o seu abrigo político
mais radical e institucionalizado nos fascismos corporativistas.
Se nem todo o corporativismo foi fascista, todos os fascismos foram corporativistas
na medida em que instituíram uma organização corporativa da economia e dela se
serviram para banir a liberdade sindical, impor a colaboração entre «capital» e «trabalho»
e ampliar a intervenção do Estado sobre a vida económica e social.

80
Para uma síntese da implantação jurídica e institucional da organização corporativa da «economia
nacional», vide MOREIRA, Vital – ob. cit., p. 229 e ss.
81
Portaria nº 22 790, de 22 de Julho de 1967, assinada pelo secretário de Estado do Comércio Fernando
Alves Machado. Sobre as circunstâncias e impactos desta medida técnica e política, vide GARRIDO,
A. – O Estado Novo e a Campanha do Bacalhau. cit., pp. 409-421.
82
Para uma síntese dessas teorias e experiências de organização racional do Estado entre os séculos XIX
e XX, vide ROSANVALLON, Pierre – ob. cit., p. 232 e ss.
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No caso português, estes movimentos de fundo e o fenómeno histórico que Karl
Polanyi havia de designar como «a grande transformação»83 – o fim do mercado
‑autoregulador e o colapso do capitalismo liberal às mãos do intervencionismo do
Estado – conjugam-se no tempo com as circunstâncias internas de construção de um
Estado autoritário corporativista.
Embora o salazarismo não tenha sido apenas um produto do seu tempo – se assim
pensássemos estaríamos a historicizar uma justificação –, é evidente que a «grande
transformação» e a luta internacional travada no campo teórico da Economia e no
campo prático da política para reformar ou superar o Estado liberal historicizam a
lógica de construção do Estado Novo.
Dito de outro modo, a ideia salazarista de erigir uma «economia nacional corporativa»
dentro de um Estado igualmente em construção foi um projecto comum a outras
experiências nacionais que viveram a «grande transformação». Como notou Polanyi,
com as devidas especificidades nacionais, todos os fascismos – categoria em que
inserimos o Estado Novo português – puseram em prática uma reforma compulsiva
da economia de mercado e fizeram-no a expensas da destruição de todas as instituições
democráticas, quer no plano político quer no plano económico84.
O Estado Novo português não fugiu à regra. A ideia de uma «economia nacional
corporativa» teve a sua lógica política interna, estritamente ligada ao processo de
construção do Estado Novo. Mas resultou também de circunstâncias externas conjunturais
(a crise financeira aberta em 1929) e estruturais (a crise do Estado liberal e a crise
institucional do sistema capitalista).
Não há dúvida de que a crise internacional, os efeitos reais que ela exerceu sobre
a economia portuguesa e as suas representações em discurso por parte de um Estado
autoritário em formação marcaram profundamente a natureza da política económica
do Estado Novo e impeliram-no a adoptar uma figuração política corporativa.
Não sendo possível dissociar estas variáveis – a crise do capitalismo, a economia
e a política internas – ou declarar que esta ou aquela determinou as demais, importa
concluir que a «economia nacional corporativa» foi, afinal, o que a crise externa e as
suas leituras internas recomendaram que fosse: uma economia institucionalizada pelo
Estado a fim de prevenir os efeitos dissolventes da crise capitalista e domesticar as
relações sociais de mercado em proveito do regime.

83
POLANYI, Karl – La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps.
Paris: Galimard, 1983. A edição original, em língua inglesa, é de 1944.
84
Id., ibidem, p. 322.
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«Oh, Oriente es Oriente y Occidente es Occidente, y nunca los dos se encontrarán.
«(…)
«Se han mirado a los ojos el uno al otro, y no han encontrado ningún defecto.
«Han prestado el juramento de hermanos de sangre sobre pan fermentado y sal:
«han prestado el juramento de hermanos de sangre sobre fuego
y césped recién cortado,
«sobre la empuñadura y el mango del cuchillo de Jaybar,
y los dos maravillosos nombres de [Dios.
«(…)
«no hay Oriente ni Occidente, Frontera ni Raza, ni Linaje,
«cuando dos hombre fuertes están frente a frente,
¡aunque vengan de los confines de la Tierra!»
R. Kipling, La balada de Oriente y Occidente

1. El fallido «nuevo orden internacional» de la posguerra fría
Con el colapso del comunismo soviético terminaba la Guerra Fría. El final del
enfrentamiento Este-Oeste proyectaba un «nuevo orden internacional»1 fundamentado
en la paz, el desarrollo socioeconómico y la vigencia de los Derechos Humanos. Sin
embargo, la ilusión puesta en el nuevo orden mundial se quebró casi de inmediato. En
efecto, la reactivación de los viejos conflictos y la aparición de nuevos focos de tensión
demostraron que ni el Consejo de Seguridad de la ONU ni los Estados Unidos – la
única gran potencia del momento2 – eran capaces de garantizar la ordenada convivencia
de las naciones.
En realidad, después del triunfo de la democracia frente al comunismo en el Viejo
Continente3, Occidente en su conjunto descubrió fuera de sus fronteras un mundo
mucho más complejo, contradictorio y fracturado de lo esperado. De tal modo que, sin
solución de continuidad, se pasaba del viejo enfrentamiento Este-Oeste a la división
1
Cfr. LAMO DE ESPINOSA, Emilio – Bajo puertas de fuego. El nuevo desorden internacional. Madrid:
Taurus, 2004. ISBN 8430605517. pp. 15-17.
2
«(…). Un mundo interdependiente ya no aceptará nunca más el dominio discriminatorio de una
nación sobre las demás. (…). La hegemonía norteamericana en el mundo (…) nos ha dado la responsabilidad
de liderazgo y de predicar con el ejemplo. Nuestros actos tienen importancia. Y no podemos predicar
con el ejemplo si no nos basamos a nosotros mismos en un buen liderazgo. No hay nada que resulte más
importante». CLARK, Wesley K. – ¿Qué ha fallado en Irak? La guerra, el terrorismo y el imperio americano.
Barcelona: Crítica, 2002. ISBN 8484325318, p. 194. Cfr. BRZEZINSKI, Zbigniew – El gran tablero
mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Barcelona: Paidós, 1998. ISBN
8449306248, p. 19 y 33; y de este mismo autor también cfr. El dilema de EE.UU. ¿Dominación global o
liderazgo global?. Barcelona: Paidós, 2005. ISBN 8449316901, p. 11.
3
La caída del Muro de Berlín (9 de noviembre de 1989) impulsó la desaparición del Telón de Acero y
con él la ignominia de una Europa divida. Con la desintegración de la Unión Soviética (25 de diciembre de
1991), los países de la Europa Central, Suroriental y Báltica lograron consolidar su transición a la democracia
y a la economía social de mercado, además de integrarse en la Alianza Atlántica y en la Unión Europea.
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Norte‑Sur portadora de las claves para entender la nueva época. En efecto, si en algún
momento se pensó que la civilización occidental podría convertirse en la civilización
universal, la evolución de los acontecimientos en la posguerra fría pronto demostró
lo equivocado de dicha hipótesis4. De hecho, las evidencias mostraban que los valores
occidentales, especialmente los asociados al Estado de Derecho y a la protección y
cumplimiento de los Derechos Humanos, empezando por la libertad individual y la
tolerancia religiosa, seguían siendo muy contestados en el mundo no occidental, por
ejemplo en los países musulmanes convulsionados por el fundamentalismo islamista5.
Sin embargo, lo anterior encerraba una paradoja. Sin negar que es posible, incluso
probable, que el eje central de la situación mundial del momento pase por el conflicto
entre Occidente y el «resto del mundo»6, no es menos cierto que en el resto del mundo
se han generado desde hace décadas zonas de fricción permanente.

2. El islamismo en el Medio y Próximo Oriente
Una de las zonas en fricción está en el Medio y Próximo Oriente 7, en donde la
huella dejada por el colonialismo ha marcado de forma indeleble su pasado reciente
y se proyecta en el presente. Desde las primeras décadas del siglo XX, y en especial
después de la Segunda Guerra Mundial, esta parte de Asia ha vivido en permanente
conflicto: en el Medio Oriente debido, en primer lugar, a la «cuestión kurda», en
segundo término y de manera principal al fundamentalismo islamista iraní, y por
último al conflicto de Afganistán, candente desde el giro de los años setenta; en el
Próximo Oriente debido a los nuevos focos de tensión y enfrentamientos bélicos creados
por la política expansionista del régimen iraquí desde la década de los noventa y a la
pervivencia del secular enfrentamiento árabe-israelí y la deriva libanesa.
«En el mundo que está surgiendo, de conflicto étnico y choque entre civilizaciones, la creencia de
Occidente en la universalidad de su cultura adolece de tres males: es falsa, es inmoral y es peligrosa».
HUNTINGTON, Samuel P. – El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Barcelona:
Paidós, 1997. ISBN 8449303664, p. 372.
5
La Organización de la Conferencia Islámica aprobó en la cumbre de El Cairo, de agosto de 1990,
una Declaración de Derechos Humanos en el Islam, que rechazaba el carácter universal de la Declaración
de los Derechos Humanos de la ONU de 1948. «Insisten los ulemas musulmanes en que el islam tiene su
doctrina e historial particular sobre los derechos humanos. Es más, las líneas maestras de esta percepción
propia fueron reguladas antes que las teorías occidentales». GUTIÉRREZ DE TERÁN GÓMEZ-BENITA,
Ignacio – «La Declaración de 1948 y el concepto islámico de los Derechos Humanos». In MARTÍN DE
LA GUARDIA, Ricardo; PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo Á. (dir) – Los Derechos Humanos, sesenta años
después (1948-2008). Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 2009. ISBN
9788484485193. Capítulo XVI, pp. 287-288. Véase a este respecto, BUENDÍA, Pedro – «La Declaración
de los Derechos Humanos en el Islam». In MARTÍN DE LA GUARDIA; PÉREZ SÁNCHEZ (dir) – Los
Derechos Humanos…, Capítulo XV, pp. 265-286.
6
Véase, por ejemplo, HUNTINGTON – El choque de civilizaciones…, Capítulo 8: «Occidente y el
resto del mundo: cuestiones intercivilizatorias», pp. 217-246.
7
El sector suroccidental de Asia lo forman los países del Medio y Próximo Oriente, del occidente del
Machrek a Afganistán y de la península Arábiga a Turquía (con excepción de los países de Asia Central de
la antigua Unión Soviética, que sólo después de la desintegración de la URSS a finales de 1991 pueden ser
integrados en una nueva entidad geopolítica): un conjunto de pueblos cuyo punto de referencia esencial
lo constituye la civilización islámica.
4
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Los intentos acometidos desde las décadas centrales del siglo XX por los nuevos
países del Medio y Próximo Oriente y del Magreb para crear estados laicos o deslindar
los campos de la política y de la religión no han dado por lo general los resultados
esperados8. El fracaso modernizador de tipo occidental ha pretendido corregirse por
la acción del fundamentalismo islamista, pero el «islamismo» – término que «designa
la corrupción de la fe musulmana bajo el signo del integrismo» – no es otra cosa
que «una enfermedad del Islam»9. Este movimiento, en una buena parte del mundo
islámico (el Magreb, el Valle del Nilo, el Machrek o Afganistán), está inspirado en
el wahhabismo saudí en el que Estado y religión constituyen una unidad según los
postulados de la charía o ley islámica.
La secta wahhabista más antigua en el Valle del Nilo es la de los Hermanos
Musulmanes. La influencia de los postulados islamistas creció considerablemente en
Egipto tras la muerte de Nasser y surgieron grupos cada vez más integristas y radicales,
en especial los impulsados por los postulados islamistas de Said Qotb, antiguo militante
de los Hermanos, según los cuales la charía «es la expresión de la voluntad divina»,
motivo por el cual «todo poder que no la aplique debe ser eliminado a través de la
revuelta civil o la revolución» para instaurar en su lugar el «Estado islámico» perfecto10.
Los islamistas egipcios y su consigna – «El Corán es nuestra única ley» – han gozado
de gran predicamento en el Magreb, sobre todo, en Argelia con el Frente Islámico de
Salvación (FIS), lo mismo que años después en Afganistán con el movimiento Talibán,
al ganarse a una parte de los sectores más activos de la sociedad – los universitarios – y
a los desheredados – los grupos populares de las grandes ciudades – a través de la labor
de la clerecía en las mezquitas predicando la instauración de la charía y en contra de
los valores occidentales.
En estos países los intentos de apertura de los diferentes regímenes, ya fueran
monárquicos o republicanos, benefició especialmente a los movimientos islamistas.
Por ello, la interacción entre el Islam radical o islamismo y Occidente no ha dejado
de percibirse de forma conflictiva. De esta manera, observamos lo problemático
de la convergencia de civilizaciones cuando una de las partes interesadas pretende
imponer por la fuerza sus valores a la otra parte. Es el caso del islamismo integrista o
fundamentalista basado en una interpretación fuera de contexto del Corán al pretender
llevar al extremo los preceptos que éste tiene «para todo cuanto incumbe al hombre y
a la sociedad»11. Así, en el inicio del siglo veintiuno, el fundamentalismo panislamista

8
En relación con lo anterior, véase, por ejemplo, ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos – «Aproximación a
la situación de los Derechos Humanos en el mundo árabe hoy». In MARTÍN DE LA GUARDIA; PÉREZ
SÁNCHEZ (dir.) – Los Derechos Humanos…, Capitulo XVII, pp. 311-322.
9
GARAUDY, Roger – Los integrismos. Ensayo sobre los fundamentalismos en el mundo. Barcelona: Gedisa,
1995. ISBN 8474324246, p. 13.
10
Cfr. GARAUDY – Los integrismos…, el epígrafe «El integrismo saudí y los hermanos musulmanes»,
pp. 77-85.
11
De este modo el integrismo islamista «reposa sobre una confusión permanente entre la libertad
responsable del hombre y la necesidad del orden general del mundo querido por Dios, entre la ley moral
de Dios, la charía, y la jurisdicción de los poderes, fiqh, entre la palabra de Dios y la palabra humana».
GARAUDY – Los integrismos…, p. 91.

323

pugna por convertirse en la gran fuerza transformadora de las sociedades musulmanas
en oposición y enfrentada a los valores occidentales12.

3. La permanente «cuestión kurda»
La Guerra Fría no alteró la situación del Kurdistán13, en donde, después de las
prácticas de asimilación forzosa, la represión generalizada y las campañas bélicas a gran
escala llevadas a cabo desde los años de entreguerras por la autoridades turcas, iraquíes
e iraníes contra las tribus kurdas, se había logrado paralizar todo tipo de revueltas y
conatos de oposición contra el poder constituido.
Sin embargo, en la década de los cincuenta, la inestabilidad marcó la evolución de
Irak, Irán, Turquía y Siria, lo cual afectó a toda la región del Kurdistán14. De este modo,
después de casi un siglo de pervivencia, la llamada «cuestión kurda» sigue siendo un
foco de conflictividad y crisis en el Medio y Próximo Oriente al afectar a los intereses
nacionales y estratégicos de importantes estados de la región. Un caso paradigmático
a este respecto lo tenemos en Irán después del triunfo de la revolución islámica: en
agosto de 1979 el Ayatolá Jomeini, continuando con su persecución contra todos los
posibles enemigos de su causa, acusados automáticamente de «contrarrevolucionarios
islámicos» o de «ateos y extranjerizantes», declaró la «Guerra Santa» contra los kurdos
de Irán. Así se radicalizó la represión de sus ideas y costumbres, las deportaciones
en masa de la población, y la persecución y ejecuciones indiscriminadas de los
«colaboradores» de la guerrilla y de sus principales dirigentes por parte de los Guardias
de la Revolución. Con motivo de la guerra entre Irán e Irak iniciada en 1980, los
kurdos iraníes intentaron consolidar en su región una especie de autogobierno fuera
del control del régimen clerical chiíta de Teherán, pero paulatinamente los Guardias
de la Revolución terminaron por hacerse con el control de la zona que, como había
ocurrido en Turquía, fue puesta bajo autoridad militar: «Y después llegó la paz, la paz
de los cementerios, la paz de la ley islámica, de la sangrienta dictadura fundamentalista
del Ayatolá Jomeini»15.
Para entender el islamismo en acción debemos tener presente el denominado «Islam político», y
dentro de éste el «Islam militante», verdadera escuela de integristas y, en su caso, de terroristas. Véase a
este respecto, HUNTINGTON – El choque de civilizaciones…, pp. 129-143; y también KAPUSCINSKY,
Ryszard – «Del Muro de Berlín a las Torres Gemelas». Claves de Razón Práctica. Madrid: Promotora General
de Revistas. ISSN 11303689. N.º 117 (Noviembre 2001) pp. 34-41.
13
No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, y en función de la estrategia impulsada por
la Unión Soviética, el 13 de enero de 1946 se fundó en el noroeste del Kurdistán iraní la denominada
«República Kurda de Mahabad»; pero al retirarle la URSS su respaldo en función de un acuerdo con Irán,
con el petróleo como telón de fondo, y en un ambiente que anunciaba la llegada de la Guerra Fría, el intento
de Estado-nación kurdo se frustró un mes antes de expirar su primer año de vigencia. Véase MARTORELL,
Manuel – Los kurdos. Historia de una resistencia. Madrid: Espasa Calpe, 1991. ISBN 8423917517, en
especial el capítulo: «La República de Mahabad: el precio de un mundo dividido en bloques», pp. 87-94.
14
El territorio del Kurdistán – unos 500.000 Km2. – y su población – alrededor de 25 millones, en su
mayoría musulmanes sunnís – están divididos entre Turquía (aproximadamente el 50% de ambos), Irak e Irán
(casi el otro 50%), en mucho menor grado Siria, y en Armenia y Azerbaiyán (dos de las antigua repúblicas
caucásicas de la extinta Unión Soviética. Véase, BESIKÇI, Ismail – Kurdistán, una colonia internacional:
reflexiones críticas sobre la realidad del pueblo kurdo. Madrid: IEPALA, 1992. ISBN 848543692X.
15
MARTORELL – Los kurdos…, p. 106.
12
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Como hemos visto, la «cuestión kurda» sigue siendo también motivo de sufrimiento
para la población civil del Kurdistán, privada secularmente de los más elementales
derechos de la persona, castigada por prácticas terroristas de guerrillas salidas de su
propio seno desde los momentos aurorales del siglo XIX hasta los años de la Guerra
Fría y alimentadas al calor de irredentismos ancestrales o utopías revolucionarias
socialcomunistas16, y hostigada sin descanso en nombre de la Seguridad del Estado por
los aparatos policiales y militares gubernamentales hasta el punto de ser condenada
a la eliminación física o al destierro por los procedimientos radicales de la «tierra
quemada» o de la «limpieza étnica»17.
Fue en 1987 cuando por primera vez el Departamento de Estado de los Estados
Unidos en un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo
mencionó la situación de la minoría kurda en Turquía. Poco tiempo después, a comienzos
de la década de los noventa, las autoridades turcas aflojaron el control sociocultural
impuesto desde la época kemalista a la minoría kurda con el reconocimiento oficial
de su existencia – (lo que afectaba a unos doce millones de kurdos, aproximadamente
el 20% de la población total de Turquía, asunto al que se refirió el propio Presidente
Turgut Ozal) – y despenalizando el uso público de su propia lengua18. Pero Ankara siguió
rechazando otras reivindicaciones de carácter étnico o político como el reconocimiento
de un estatuto especial de autonomía para el Kurdistán turco. Por otra parte, cuando
el Parlamento Europeo, en una Resolución de abril de 1987, condenaba al régimen
del Irak por la muerte bajo tortura de jóvenes kurdos, no sospechaba que en marzo
de 1991, coincidiendo con el final de la segunda guerra del Golfo, fueran a ocurrir
sucesos mucho más graves en territorio iraquí: el 5 de abril de ese año el consejo de
Seguridad de la ONU aprobaba la Resolución 688 de condena al régimen de Irak por
su actuación indiscriminada contra la población civil del Kurdistán en oposición a
los Derechos Humanos. En esta época, comenzaron de nuevo las negociaciones entre
el Gobierno de Saddam Hussein y el «Frente Kurdo» para la concesión del «estatus
de autonomía» para el Kurdistán iraquí, pero en noviembre de 1991 los contactos
se interrumpieron con motivo de la actuación del ejército por tierra y aire contra
16
Por ejemplo, la del «Partido de los Trabajadores Kurdos» (PKK) – marxista-leninista – de Turquía,
fundado a mediados de la década de los setenta, y su guerrilla armada, con el apoyo del denominado
«Frente de Liberación Nacional del Kurdistán», brazo política de aquél. Cfr. KAPLAN, Robert D. – Rumbo
a Tartaria. Un viaje a los Balcanes, Oriente Próximo y el Cáucaso. Barcelona: Ediciones B., 2001. ISBN
8466601147. pp. 128-131 y 253.
17
Así es como «millones de personas fueron deportadas y otras muchas abandonaron Kurdistán,
impelidas a ello por la miseria y la guerra, Muchos siguen abandonando esta zona para instalarse en las
grandes metrópolis turcas: Ankara, Izmir, Konya, Estambul. Un viaje sin cruzar fronteras, con destino a un
país desconocido, lleno de pasaportes en manos de exiliados. Normalmente no conocen el idioma del país
al que llegan o sólo unas pocas palabras. Considerados ciudadanos de segunda categoría, se les abandona
en su nuevo medio, obligándoles a olvidar su origen si quieren pasar a ser ciudadanos de primera categoría.
No hay ningún dato que diga cuántos kurdos han sido víctimas de la política de asimilación dirigida por el
gobierno turco. Sin embargo, en las grandes ciudades, se asientan sólidas aunque invisiblemente colonias de
kurdos que mantienen sus propias estructuras». SCHUMANN, Gerd – Mujeres en Kurdistán. Hondarribia:
Argitaletxe HIRU, 1998. ISBN 8489753148. pp. 108-109.
18
Cfr. SAMMALI, Jacqueline – Ser kurdo, ¿es un delito?: retrato de un pueblo negado. Tafalla: Txalaparta,
1999. ISBN 8481361216. pp. 181-185.
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insurrectos kurdos, con las consecuencias conocidas de muerte, destrucción y éxodo
masivo de la población.
En todo caso, si parece descartado que la comunidad internacional pueda avalar
la creación de un Estado independiente del Kurdistán19, sí parece deseable y justo
que la población kurda que vive en los estados del Medio y Próximo Oriente, por
ejemplo, en Turquía, Irán e Irak, pueda contar con todos sus derechos fundamentales,
en función de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e
incluso con sistemas especiales de autonomía sin que ello ponga en peligro la integridad
nacional de los mencionados estados, ni altere el equilibrio geopolítico y estratégico
de la zona en cuestión.

4. Afganistán de nuevo en el «Gran Juego» internacional después del giro de
los años setenta
Afganistán, antiguo Estado «tapón» del Medio Oriente, producto del «Gran Juego» de
la política internacional de los imperios coloniales20, no encontró la necesaria estabilidad
política con la monarquía constitucional de 1953, que veinte años después era derrocada
y el rey Mohamed Zahir Shah enviado al exilio, proclamándose en su lugar la República.
El régimen republicano no tardó en ser controlado por los comunistas que
rápidamente se enfrentaron con los muyahidines islamistas. Para evitar la extensión
del conflicto con la guerrilla islamista, los comunistas afganos solicitaron el apoyo
de la URSS y en septiembre de 1979 tenía lugar la invasión soviética de Afganistán.
La intervención de la URSS movilizó a los países musulmanes que por medio de la
Conferencia Islámica condenaron la actuación soviética. Ante el apoyo diplomático
recibido por sus hermanos de religión y la ayuda militar prestada por diversos países
(entre ellos, Pakistán e Irán, pero también China y Estados Unidos), los muyahidines
declararon la guerra a los comunistas afganos y a sus aliados soviéticos. A mediados
de los años ochenta, ante los desastres sufridos por el Ejército Rojo y en virtud del
«nuevo pensamiento» de la Unión Soviética de Gorbachov en política exterior21, las
diplomacias soviética y estadounidense comenzaron a buscar para el conflicto una
19
Para quienes han viajado y conocen la región: «El Kurdistán era algo más real que muchas de las
otras naciones-estado reconocidas oficialmente por la comunidad internacional. Contrariamente a muchos
países en el mundo africano y árabe, Kurdistán es coherente con su geografía y su demografía. El kurdo es
una lengua indo-europea más que turca. La piel de los kurdos es, frecuentemente, más oscura que la de los
turcos. Las facciones de los kurdos son arias mientras que la de los turcos tienden a ser asiáticas. Los kurdos
visten también el kaffiyek árabe pero es de un estilo distinto. Sanliurfa y Diyarbakir, ambas ciudades kurdas,
tienen un aspecto radicalmente distinto de otras ciudades de Turquía». KAPLAN, Robert D. – Viaje a los
confines de la tierra. Barcelona: Flor del Viento Ediciones, 1996. ISBN 848964408X, p. 169.
20
Olivier Roy recuerda que fue R. Kipling quien así denominó la rivalidad entre el imperio ruso y
el británico por el dominio de Asia Central: Después del 11 de septiembre. Islam, antiterrorismo y orden
internacional. Barcelona: Bellaterra, 2003. ISBN 847290203X, p. 40. En la actualidad, el «Gran Juego» en
Asia Central pasa por controlar el petróleo del Caspio y los oleoductos y gasoductos allí generados, y en el
mismo estarían implicados Rusia, Estados Unidos, China, además de los propios países de la región y sus
vecinos como Afganistán y Pakistán. Cfr. RASHID, Ahmed – Los talibán. El Islam, el petróleo y el nuevo
«Gran Juego» en Asia Central. Barcelona: Península, 2001. ISBN 848307334X. pp. 221-224.
21
Cfr. MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo; PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo Á. – La Unión Soviética:
de la perestroika a la desintegración. Madrid: Istmo, 1995. ISBN 8470902954. pp. 161-164.

326

salida pactada. El 14 de abril de 1988 los ministros de Asuntos Exteriores de la URSS,
Estados Unidos, Afganistán, Pakistán y el Secretario General de la ONU, llegaron
a un acuerdo sobre el fin de la intervención soviética en Afganistán: entre el 15 de
mayo de 1988 y el 15 de marzo de 1989 se produjo la evacuación del Ejército Rojo.
Sin embargo, con la salida de los soviéticos no llegó la paz a Afganistán. Después de
tantos años de lucha, las posiciones entre todas las partes en presencia eran irreconciliables
y el desgobierno generalizado. Los muyahidines siguieron combatiendo hasta lograr en
abril de 1992 la caída del último gobierno comunista dirigido por Najibulá. Poco tiempo
después, en diciembre, la Loya Jirga o Gran Asamblea proclamaba a Burhanundin Rabani
presidente de la República, que no fue aceptado por todos los grupos guerrilleros del país.
Después de catorce años de conflicto, Afganistán era un Estado absolutamente destruido
y con más de un millón de muertos en combate que seguía en guerra, convertida ahora
en una lucha fratricida de carácter étnico, tribal y religioso entre las diferentes facciones
de muyahidines, cada cual más radical y fundamentalista islamista.
En la situación de guerra civil descrita más arriba, con el añadido de destrucción
generalizada y desastres naturales, el paulatino control de Afganistán por el Talibán22
(movimiento integrista de musulmanes sunnítas: los «buscadores de la verdad»), la
facción de los guerrilleros muyahidines más fundamentalista, produjo un éxodo masivo
de población: se calcula que unos cinco millones de afganos salieron del territorio en
dirección a los países limítrofes, especialmente, hacia Irán y Pakistán. En el otoño de
1994, los talibán con el apoyo y colaboración de Pakistán (en donde muchos de sus
militantes habían estado refugiados) controlaban ya la mitad del territorio afgano,
tomando Kabul el 27 de septiembre de 1996; y pocos años después, en 2001, la
práctica totalidad del país era suyo, rebautizándolo como «Emirato de Afganistán»
para remarcar sus señas de identidad propias23.
Pero el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas
del World Trade Center de Nueva York y el Pentágono de Washington, ejecutado
por los terroristas islamistas de Al Qaeda 24 («La Base», dirigida por Osama bin
22
«Los talibanes parecían surgir de la nada cuando el mundo tuvo noticias de su existencia por primera
vez en octubre de 1994». Poco tiempo después, «anunciaron que su misión consistía en liberar Afganistán
de sus actuales dirigentes corruptos y crear una sociedad acorde con el islam». MARSDEN, Peter – Los
talibanes. Guerra y religión en Afganistán. Barcelona: Grijalbo, 2002. ISBN 8425333598, pp. 76 y 77.
��
Sobre el proyecto Talibán para el pueblo afgano, véase RASHID – Los talibán…, en especial la
«Segunda parte: El Islam y los talibán», pp. 131-216.
24
«El espectacular atentado del 11 de septiembre que golpeó a Estados Unidos en lo más hondo es un
crimen. Un crimen cometido por islamistas. Fue la culminación de una serie de actos terroristas que siguieron
el trazado de una curva exponencial y cuyos inicios sitúo en 1979, año del triunfo de Jomeini en Irán y de
la invasión de Afganistán por el ejército soviético. Ambos acontecimientos influyeron considerablemente
en la consolidación de los movimientos integristas y contribuyeron a difundir su ideología». MEDDEB,
Abdelwahab – La enfermedad del Islam. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2003. ISBN 8481094382, p. 7.
En relación con lo anterior, John L. Esposito señala que «Bin Laden y al-Qaeda representan un punto
de inflexión en el radicalismo islámico contemporáneo. Aunque en el pasado el ayatolá Jomeini y otros
líderes islámicos relevantes postulaban una revolución islámica, tanto violenta como pacífica, más amplia,
el origen e impacto de la mayoría de los movimientos extremistas, desde el norte de África hasta el sudeste
asiático, ha sido a escala local o regional. Osama Bin Laden y al-Qaeda representan el paso siguiente, el
yihad internacional, que no sólo declara el yihad contra los gobiernos del mundo musulmán y ataca a
representantes e instituciones occidentales en la región, sino que ahora convierte a Estados Unidos y a
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Laden25), afectó directamente al régimen Talibán en Afganistán, ya que en este país tenía
aquélla su cuartel general de operaciones. Rápidamente, Estados Unidos puso en marcha
su maquinaria diplomática y militar para responder adecuadamente a los ejecutores
del atentado, a sus secuaces y a quienes les cobijaban y amparaban. De hecho, al día
siguiente del 11-S, el Consejo de Seguridad la ONU aprobó la Resolución 1368, y a
continuación, el 29 del mismo mes, la Resolución 1373, condenando expresamente el
terrorismo en todas sus variantes (complementada con la 1377) y exigiendo lo mismo
por parte de todos los estados miembros de Naciones Unidas. También se justificó el
uso de la fuerza en legítima defensa, en este caso por parte de los Estados Unidos, tal
como se señaló en la Resolución 1386 de 20 de diciembre al autorizar la formación
de una «Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad» (ISAF) de apoyo a las
autoridades provisionales afganas, que, además, debía garantizar la reconstrucción del
país. Como reacción, Bin Laden pretendió descalificar la actuación de la ONU (que
contaba con el respaldo de la comunidad internacional26) tildándola de «herramienta
del crimen»; pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por la Resolución 1378
condenó tajantemente al régimen Talibán por su colaboración con el terrorismo de
Osama bin Laden y su red Al Qaeda27.
El 7 de octubre de 2001, antes de que se cumpliera el primer mes de la acción
terrorista del 11 de Septiembre, comenzó la operación militar «Libertad Duradera»
dirigida por Estados Unidos y sus aliados bélicos contra el terrorismo islamista protegido
por los talibán en territorio afgano28. Poco después, el 13 de noviembre, las fuerzas
contrarias al Talibán, formadas por las guerrillas de muyahidines de la Alianza del
Norte o Frente Unido y el apoyo de unidades militares de Estados Unidos y el Reino
Unido, tomaron Kabul, y al finalizar la primera semana de diciembre – después de
dos meses de campaña – entraron en Kandahar, la última plaza fuerte y cuartel general
del Talibán en Afganistán.
Al concluir las operaciones militares que terminaron con el régimen Talibán,
pero no con la captura de Osama bin Laden ni con la desarticulación total de Al
Qaeda, se acordó, con los auspicios de la ONU, la celebración de una Conferencia
que se inauguró el 26 de noviembre de 2001 en la ciudad alemana de Bonn29. La
Occidente en su principal blanco en una guerra terrorista no santa». Guerras profanas. Terror en nombre del
islam. Barcelona: Paidós, 2003. ISBN 8449313767, p. 12.
25
Una aproximación a su figura con datos biográficos anteriores al 11-S en LANDAU, Elaine – Osama
bin Laden. El terrorismo del siglo XXI. Barcelona: Planeta, 2001. ISBN 8408041622. Sobre la creación en
1988 de Al Qaeda por Osama bin Laden y Mohammad Atef, véase MAC LIMAN, Adrián – El caos que
viene. Enemigo sin rostro, guerra sin nombre. Madrid: Editorial Popular, 2002. ISBN 8478842470, pp. 63-64.
26
Que había impulsado en octubre de 2001 una «Declaración por la libertad y contra el terrorismo».
27
En este sentido, y según Peter Marsden, cuando los talibán «han respondido a las condenas de su
política, lo han hecho interpretándolas como ataques de Occidente, basados en las ideologías liberales
occidentales, y no como la expresión de una opinión internacional. Consideran, pues, a la ONU y a la
comunidad internacional como sinónimos de Occidente». Los talibanes…, p. 180.
28
El texto íntegro del discurso del Presidente Bush anunciando el comienzo de la operación «Libertad
Duradera». In MAC LIMAN – El caos que viene…, pp. 103-106.
29
Cfr. POZO, Alejandro, «La reconstrucción de Afganistán». In AGUIRRE, Mariano; GONZÁLEZ,
Mabel (coord.) – De Nueva York a Kabul, Anuario CIP 2002. Barcelona: Icaria, 2002. ISBN 8474265835,
pp. 167-170.
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única solución posible para normalizar política, social y económicamente Afganistán
y lograr su regreso a la comunidad internacional de naciones era rehacer el camino
que se abandonó en la década de 1970 y acertar con las reformas que instalara a este
atormentado país definitivamente en la modernidad.
Así, el 5 de diciembre de 2001, los representantes de cuatro delegaciones afganas
(de la Alianza del Norte, del llamado Proceso de Roma, dirigido por el ex rey Zahir
Shah, del Frente de Peshawar, estrechamente vinculado a este último, y del Grupo de
Chipre, compuesto por exiliados y antiguos muyahidines) reunidos en la Conferencia
de Paz y Reconstrucción de Afganistán celebrada en Bonn, habían logrado un acuerdo
para el nombramiento de un Gobierno de Transición compuesto por treinta miembros
– más de la mitad de los mismos de la Alianza del Norte, pero sin Rabani; resaltando
también la inclusión de dos mujeres – con Hamid Karzai al frente, e integrado por
representantes de las diferentes etnias del país (según los acuerdos establecidos por el
Grupo 6+2: los seis estados limítrofes con Afganistán – Pakistán, Irán, Turkmenia,
Uzbekistán, Tayikistán y China, junto con Rusia y Estados Unidos). Una vez formado
el 22 de diciembre de 2001 y con mandato provisional para seis meses, el Gobierno de
Transición estaba legitimado para continuar el proceso marcado hasta la constitución
de la Loya Jirga o Gran Asamblea (la organización de la misma era responsabilidad
de una Comisión especial, presidida honoríficamente por el ex rey Zahir Shah) que
en nombre y representación del pueblo afgano debería establecer las normas para el
nombramiento del Gobierno y del Jefe del Estado hasta la celebración, en un plazo de
dos años, de elecciones libres de las que saldrían las nuevas autoridades de Afganistán.
Al mismo tiempo, para proceder a la reconstrucción del país, la Conferencia de
Tokio30 (del 21 al 22 de enero de 2002), organizada por Japón, Estados Unidos, la
Unión Europea y Arabia Saudí, con la participación de más de sesenta estados y
organizaciones internacionales, acordó conceder al Gobierno provisional, a lo largo
de los próximos cinco años, una ayuda de más de once mil seiscientos millones de
euros (aunque las estimaciones de la ONU ascendían a diecisiete mil millones de
euros), supeditada al buen uso de los fondos, a la erradicación del contrabando y
del tráfico de drogas, además de propiciar la igualdad social de la mujer. Así, los
esfuerzos de las nuevas autoridades debían centrarse en la reparación o construcción
de las infraestructuras básicas (carreteras, puentes y aeropuertos) y de otras obras
públicas también relevantes tanto en los campos (los sistemas de riego, por ejemplo)
como en las ciudades (viviendas, electricidad, agua corriente, alcantarillado, escuelas,
hospitales, etc.), todas ellas imprescindibles para la puesta en marcha de los servicios
y del sistema productivo de Afganistán.
Para favorecer el proceso de transición y de reconstrucción nacional y material,
el 11 de agosto de 2003 la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
comenzó una misión de seguridad en territorio afgano, empezando por la capital Kabul;
en realidad, la OTAN tomaba las riendas de la Fuerza Internacional de Asistencia a
la Seguridad en Afganistán (ISAF), con mandato de Naciones Unidas, reemplazando
Cfr. POZO – «La reconstrucción…». In AGUIRRE; GONZÁLEZ (coord.) – De Nueva York…,
pp. 182-183.
30
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a las fuerzas de la ONU. Poco tiempo después, el 4 de enero de 2004, la Loya Jirga
aprobaba la nueva Constitución de carácter presidencialista, y en marzo del mismo
año el Presidente Karzai (elegido Jefe del Estado interino en junio de 2002) anunciaba
elecciones presidenciales para el mes de octubre a las que seguirían poco después
elecciones generales; e informaba de que su Gobierno había logrado comprometer
una ayuda internacional por 4.500 millones de dólares para los próximos tres años.
En las elecciones presidenciales celebradas el 9 de octubre de 2004, el propio Hamid
Karzai resultaba vencedor de las mismas en la primera vuelta con el 55,4% de los
votos, con una participación del 70% del censo: Karzai se convertía así en el primer
Presidente de Afganistán elegido democráticamente. Casi un año después, el 18 de
septiembre de 2005, se celebraron elecciones legislativas, y aunque con una participación
inferior a los comicios presidenciales – sobre el 50% del censo –, el proceso electoral
se consideró todo un éxito, y ello, en palabras del Presidente Karzai, «a pesar del
terrorismo y amenazas» lanzadas por el talibán. De esta manera, y siempre según
Karzai, en Afganistán «el voto ha derrotado al terror».
De este modo, y según algunos análisis sobre de la situación afgana 31, se podía
afirmar que existía un acuerdo mayoritario en aspectos fundamentales: avanzar en la
separación entre religión y política sobre la base del respeto a los Derechos Humanos
y consolidar un sistema constitucional y una estructura socioeconómica modernos y
eficaces. La clave para lograr todo ello pasaba necesariamente por la pacificación del
país – todavía pendiente hoy en día –, cerrando el paso definitivamente al integrismo
del talibán.

5. Irán, treinta años después: ¿el régimen islamista en cuestión?
La irrupción y triunfo del fundamentalismo islamista en Irán en 1979 trastocó las
conciencias de numerosos musulmanes y añadió un nuevo motivo de conflicto en el
Próximo y Medio Oriente. Los aires de renovación del Islam comenzaron a expandirse
desde las mezquitas de Teherán a todos los países de la zona gracias al entusiasmo
de los chiítas y al descontento de las masas ante una situación de crisis permanente.
El fundamentalismo jomeinista32 prometía un nuevo paraíso y reclamaba para sí la
exclusiva dirección de la vida de los creyentes en Alá, desde todos los puntos de vista:
religioso, ideológico, político, social y cultural33.
Pero desde la segunda mitad de los años noventa, coincidiendo con el vigésimo
aniversario de la revolución, se desató en el país una pugna por el control del poder
entre los distintos sectores de la clerecía chiíta, especialmente entre los «reformistas

31
Como el del periodista iraní, especialista en Oriente Medio, Amir Taheri: «Intijabat [elecciones], el
sueño afgano», ABC – «Tribuna Abierta» –, 17-09-2005.
32
Una aproximación a la figura y legado de Jomeini en MERINERO MARTÍN, María Jesús – La
República Islámica de Irán. Dinámicas sociopolíticas y relevo de élites. Madrid: Catarata, 2004. ISBN
8483191776. pp. 144-152.
33
Cfr. KHOSROKHAVAR, Farhard; ROY, Oliver – Irán, de la revolución a la reforma. Barcelona:
Bellaterra, 2000. ISBN 8472901351, pp. 40-44.
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moderados», con Mohammed Jatami34 al frente (elegido en mayo de 1997 Presidente
de la República y Jefe del Gobierno), y los «ortodoxos» vinculados a Alí Jamenei35,
Guía de la Revolución y Jefe del Estado, que originó una situación de inestabilidad
sociopolítica de largo alcance36.
De hecho, en esa situación de pugna entre los sectores «reformistas-moderados» y
«ortodoxo» del régimen teocrático seguía instalado Irán al comenzar el siglo veintiuno:
en los comicios de junio de 2001 el líder del sector reformista Jatami lograba mantenerse
en el poder. Durante estos años, y desde el punto de vista interno, el Consejo de los
Guardianes de la Revolución se lanzó a reprimir, en primer lugar, a los grupos más
reformistas del país, empezando por los estudiantes universitarios y la prensa contraria
a la radicalidad clerical del Estado de los ayatolás, y a renglón seguido a los «amigos
políticos» de Jatami, recuperando en febrero de 2004 el control de la Asamblea o
Parlamento nacional. Esta política de acoso interior terminó por dar sus frutos cuando
las elecciones presidenciales de junio 2005 fueron ganadas por el ortodoxo alcalde de
Teherán Mahmud Ahmadineyad, con lo que se consolidaba la denominada «segunda
revolución islámica» encabezada por el actual Guía de la Revolución Alí Jamenei.
Pero cuatro años después, en el trigésimo aniversario de la revolución teocrática, el
germen de la división enfrentó de nuevo a los sectores del régimen hasta el punto de
poner en cuestión el resultado de las últimas elecciones, lo que empañó la reelección
de Ahmadineyad.
De este modo, al cumplirse treinta años del triunfo de la revolución islámica en
Irán, se percibían más nítidamente que nunca las limitaciones del régimen teocrático
de los ayatolás, tanto desde el punto de vista de la política interior como en las
relaciones internacionales37. En el momento presente, la sociedad iraní está sumida en
una encrucijada entre el mito revolucionario y una vida amurallada, con una situación
económica estancada, que genera una creciente frustración social38. En el caso de la
política exterior, sin renunciar a exportar la revolución islámica39, el régimen vive bajo
el síndrome de la soledad y el cerco internacional40.

Una aproximación a la figura y obra de Jatami en MERINERO MARTÍN – La República Islámica
de Irán…, pp. 165-174.
35
Una aproximación a la figura y obra de Jamenei en MERINERO MARTÍN – La República Islámica
de Irán…, pp. 153-157.
36
Cfr. KHOSROKHAVAR; ROY – Irán, de la revolución…, pp. 32-35, 61-62, 93-94 y 211.
37
Sobre el «porvenir incierto» de Irán, cfr. MERINERO MARTÍN – La República Islámica de Irán…,
pp. 295-296.
38
Cfr. MERINERO MARTÍN, María Jesús – Irán, hacia un desorden prometedor. Madrid: Catarata,
2001. ISBN 8483191334, pp. 221 y 231; y cfr. también ESPINOSA, Ángeles – «Un país con dos almas».
Política Exterior. Madrid: Estudios de Política Exterior. ISSN 02136856. N.º 127 (Enero/Febrero 2009)
pp. 111-112.
39
Cfr. MORALES DELGADO, Gustavo – «Injerencia extranjera y Derechos Humanos en Irán: del
Imperio al Imanato». In MARTÍN DE LA GUARDIA; PÉREZ SÁNCHEZ (dir) – Los Derechos Humanos…,
Capítulo XVIII, p. 351.
40
Cfr. RODIER, Alain – IRAN: La prochaine guerre?. Paris: Ellipses, 2007. ISBN 9782729836412,
pp. 75-77.
34
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6. Un nuevo foco de conflicto en Oriente Próximo: el Irak de Saddam Hussein
Ante una situación límite en el interior de su propio país tras el largo e inútil
conflicto con Irán en la década de los ochenta, el máximo líder iraquí, Saddam Hussein41,
decidió llevar a cabo una política exterior agresiva y belicista: el 2 de agosto de 1990,
las unidades de vanguardia de su Ejército invadieron el pequeño país de Kuwait,
llevando de nuevo la inestabilidad al corazón del Próximo Oriente. Dicha conculcación
del derecho internacional pareció a los ojos de los países occidentales – incluso en
el mundo árabe moderado – especialmente grave teniendo en cuenta la importancia
geoestratégica de la zona en conflicto y la ruptura del statu quo en la misma con el
ascenso político de una potencia hostil a sus intereses, que además, pasaba a controlar
de forma automática las mayores reservas de petróleo y a convertirse en el segundo
productor mundial, con las consecuencias económicas que ello podía suponer. Así,
«el Irak de Saddam Hussein va a ser el Irak de las guerras»42.
Una vez consumada la agresión a Kuwait, el Consejo de Seguridad de la ONU – a
instancia de Estados Unidos y sus aliados – estudiaba la crisis planteada en la zona
del Golfo y condenaba sin reservas la invasión instando a Irak a que se retirase
inmediatamente del emirato. Durante cinco meses las recomendaciones y resoluciones
de Naciones Unidas – doce, comenzando con la 66043 – no amedrentaron al dictador
iraquí, quien siguió firme en sus pretensiones. Finalmente, el Consejo de Seguridad
– sin veto alguno, lo que no debió advertir Saddam, como tampoco advirtió que la
Guerra Fría había terminado, y en función de la Resolución 678 de 1990 – autorizó
el 17 de enero de 1991 a la coalición internacional formada contra Irak (Estados
Unidos y sus aliados, Gran Bretaña, Francia, Arabia Saudí – y los restantes países del
Golfo – Egipto, Siria y Marruecos) a utilizar la fuerza bélica para terminar con la
invasión. El ataque militar, por aire y también por tierra, cumplió todos sus objetivos y
en la madrugada del 28 de febrero de 1991 se suspendieron las hostilidades al liberarse
Kuwait tras la retirada iraquí44. El día 3 de marzo se decretaba oficialmente el alto
el fuego al aceptar Irak el cumplimiento íntegro de la resolución 686 de la ONU, la
llamada «resolución de rendición», la cual incluía las doce anteriores, así como todas
las condiciones de la coalición para poner fin a la acción armada, completada con la
Resolución 687 de 3 de abril que estipulaba la total responsabilidad del conflicto por
parte del régimen Baaz iraquí.
A continuación, los aliados, una vez derrotado Saddam Hussein en Kuwait, alentaron
indirectamente al pueblo de Irak a rebelarse contra el dictador iraquí con el propósito
Una aproximación a su figura, planteamientos y actuación en ABURISH, Saïd K. – Saddam Hussein.
La política de la venganza. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 2001. ISBN 9561317338.
42
MARTÍN MUÑOZ, Gema – Iraq. Un fracaso de Occidente (1920-2003). Barcelona: Tusquets, 2003.
ISBN 848310895X, p. 101.
43
Esta primera Resolución de 2 de agosto de 1990 exigía la inmediata retirada de Irak de Kuwait. Sobre
lo anterior, véase «Resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a Irak», dentro del «Anexo Documental»,
en VAREA, Carlos; MAESTRO, Ángeles (eds.) – Guerra y sanciones a Irak. Naciones Unidas y el «nuevo
orden mundial». Madrid: Catarata, 1997. ISBN 8483190117, pp. 191-242.
44
Un resumen de las dos primeras guerras del Golfo en FRATTINI, Eric – Irak: el Estado incierto.
Madrid: Espasa, 2003. ISBN 8467004118, pp. 109-130 y 174-200.
41
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de propiciar su caída a manos de la oposición a su régimen. En los primeros días de
marzo de 1991, los chiítas del sur y los kurdos del norte (el 20% de la población) se
levantaron contra Hussein, pero éste y su Guardia Republicana lograron sofocar el
conato de guerra civil a sangre y fuego ante la pasividad del mundo occidental y de la
ONU, con la secuela de un nuevo éxodo de estas poblaciones a los países limítrofes
de Turquía e Irán45.
Para terminar con la política agresiva impuesta en la zona por Saddam Hussein,
y una vez expulsados sus ejércitos de Kuwait, la ONU impuso al régimen iraquí un
severo embargo comercial y la obligación de destruir su armamento químico, biológico
y nuclear. Al mismo tiempo, para impedir la represión de los opositores al dictador
iraquí en el interior del país46, Estados Unidos y el Reino Unido – respaldados por
la resolución 688 de la ONU de 5 de abril de 199147 – establecieron sendas zonas
de exclusión aérea: una en el norte, por encima del paralelo 36, como protección de
la población kurda; y otra en el sur, por debajo del paralelo 32, como protección de
la población chiíta. En abril de 1995, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
mediante la Resolución 986, de 4 de abril, autorizaba en Irak la operación «Petróleo
por alimentos y medicinas». Como se demostró la medida no favoreció a la población y
multiplicó la corrupción del régimen, hasta el punto que el dictador Saddam Hussein,
después de un referéndum sin garantías democráticas celebrado el 15 de octubre de
1995, se arrogó un nuevo mandato presidencial hasta el año 2002, momento en que
volvió a confirmarse en el poder después de otra pseudoconsulta popular; en 1996
y en 2000, en el territorio controlado por sus fieles, se celebraron pseudoelecciones
legislativas y municipales que afianzaron el control de las instituciones por los baazistas.
Pese a las advertencias militares de Estados Unidos y el Reino Unido y las sanciones
impuestas por la ONU 48, Saddam Hussein siguió plantando cara a la comunidad
internacional. La situación no dejó de degradarse y generó el aumento de la tensión
entre el dictador iraquí y Naciones Unidas: en diciembre de 1998, ante la falta de
colaboración por parte de las autoridades iraquíes, la Comisión Especial de Naciones
45
Como se señala en el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (de
abril de 1991 a mayo de 1992), la actuación del régimen de Bagdad produjo el mayor éxodo al que debió
enfrentarse la ONU, ya que, según dicho informe, entre tres y cuatro millones de iraquíes se vieron
obligados a salir de su país. En ese momento, dicho éxodo hizo del contingente de refugiados iraquíes el
segundo mayor después del afgano.
��
Según Max Van der Stoel, enviado especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para
Irak a principios de los años noventa, el régimen de Bagdad era «la dictadura y el régimen totalitario más
despiadado que jamás se haya visto en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial».
47
Esta resolución ha sido considerada como la fundadora del «derecho de injerencia» por motivos
humanitarios, al considerar Naciones Unidas que una situación interna contraria a los Derechos Humanos,
la represión de la población civil en gran parte del territorio iraquí, significaba de hecho una amenaza
contra la paz.
48
Naciones Unidas prácticamente desde el final de guerra de 1991 pretendió que el peso de las sanciones
fuera lo más llevadero posible para la población civil. En este sentido, la Resolución 986, de 14 de abril
de 1995 (después de que el régimen iraquí ya hubiera rechazado en septiembre de 1991 la aplicación del
programa) estableció finalmente la aplicación del programa «petróleo por alimentos», que en la práctica,
sin embargo, favoreció sobre todo la corrupción entre los dirigentes del régimen, además de funcionarios
de la ONU, en detrimento de la más eficaz ayuda humanitaria entre la población. El programa se dio por
concluido por la Resolución 1483, de 22 de mayo de 2003.
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Unidas para el Control del Desarme de Irak (UNSCOM) abandonaba el país. Durante
casi cuatro años Saddam Hussein rechazó las pretensiones de la ONU de reanudar las
inspecciones sobre el terreno. Sólo después de los atentados terroristas del 11-S de
2001, que llevó a Estados Unidos a lanzar la guerra contra el talibán en Afganistán y a
amenazar al régimen iraquí con represalias militares por el apoyo prestado al terrorismo
islamista, Saddam Hussein autorizaba a la ONU a continuar con su programa de
control del desarme de Irak: mediante la Resolución 1441 de 8 de noviembre de 2002
se reforzaba el protocolo de inspecciones en el país y se advertía a las autoridades de
las «graves consecuencias» en caso de incumplimiento49.
Estas graves consecuencias terminaron por concretarse al anunciar Estados Unidos,
con el apoyo diplomático y militar del Reino Unido, la intención de terminar por
la fuerza de las armas con el régimen baazista de Saddam Hussein. El 16 de marzo
de 2003 se reunían en la base militar de Lajes, en la isla Terceira del archipiélago
portugués de las Azores, invitados por el Primer Ministro de Portugal, José Manuel
Durao Barroso, el Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, el Primer
Ministro del Reino Unido, Tony Blair, y el Presidente del Gobierno de España, José
María Aznar. En medio del Atlántico, el Presidente Bush, lanzó con el respaldo de
sus aliados el ultimátum al dictador iraquí si quería evitar la intervención militar
internacional. Para los dignatarios reunidos en las Azores, después de meses de trabajo
infructuoso en el seno del Consejo de Seguridad, era la última oportunidad que se le
ofrecía a Saddam Hussein para acatar la Resolución 1441, aprobada por unanimidad
en el Consejo de Seguridad, y en la que se le advertía con graves consecuencias en
caso de incumplimiento; en este caso, los Estados Unidos y sus aliados obligarían por
la fuerza al Saddam Hussein a capitular y a abandonar el poder. Al mismo tiempo,
Estados Unidos y sus aliados suscribieron en las Azores la declaración «Un proyecto
para Irak y para el pueblo iraquí», ante el que asumían el compromiso ineludible de
«ayudarle a construir un nuevo Irak, en paz consigo mismo y con sus vecinos». Del
encuentro de las Azores salió también una segunda declaración titulada «El compromiso
con la solidaridad transatlántica».
Con las dos declaraciones de las Azores se reafirmaba la alianza entre Estados Unidos
y sus aliados europeos 50 y, al mismo tiempo, situaba a la ONU y a la comunidad
internacional ante la «hora de la verdad» con respecto a la crisis de Irak. El lunes
17 de marzo de 2003, en el discurso a la nación del Presidente Bush dejó muy claro
que a estas alturas la única opción que ya le quedaba al dictador iraquí para evitar la
intervención militar de Estados Unidos y sus aliados era el exilio. Ante el comienzo
inminente de la campaña bélica para terminar con el régimen de Saddam Hussein,
el Secretario de Estado, Colin Powell, informó que Estados Unidos había logrado
formar una coalición de al menos cuarenta y cinco naciones que apoyaban militar y
económicamente la actuación armada, así como la posterior acción de la comunidad
internacional para ayudar al desarrollo económico y normalización política y social
Un extracto de la misma cit. en SEGURA, Antoni – Irak en la encrucijada. Barcelona: RBA, 2003.
ISBN 8479019948. pp. 155-156.
50
Además del Reino Unido, España y Portugal, participantes en la cumbre de las Azores, Italia,
Dinamarca, Holanda y Polonia suscribieron inmediatamente dichas declaraciones.
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del país 51. Con el discurso del Presidente Bush, así como con las intervenciones
parlamentarias del Primer Ministro británico, Blair, y del Presidente del Gobierno
español, Aznar, se cerró de manera inequívoca el debate previo al conflicto para dar
paso al inicio de las hostilidades52.
Ante la falta de respuesta positiva al ultimátum de Estados Unidos y sus aliados
por parte del régimen baazista iraquí, en la madrugada del 20 de marzo de 2003
comenzó en Irak la acción militar – «Operación Libertad Iraquí»53 – protagonizada
por estadounidenses y británicos para expulsar del poder a Saddam Hussein: la tercera
guerra del Golfo había comenzado. Desde el inicio de las operaciones, la estrategia
militar de estadounidenses y británicos combinó con éxito los ataques por aire y tierra.
El 9 de abril, a las tres semanas justas de iniciarse las hostilidades contra el ejército
de Saddam Hussein, las unidades militares estadounidenses entraban en Bagdad. Con
la caída de la capital se desmoronaba también el régimen baazista de partido único.
En un discurso pronunciado desde el portaaviones Abraham Lincoln, el Presidente
Bush dio por terminadas formalmente el jueves, 1 de mayo de 2003, las principales
operaciones militares en Irak: «En la batalla de Irak – para terminar con el régimen
de Saddam Hussein –, Estados Unidos y sus aliados vencieron»54, pero advirtió que la
lucha contra el terrorismo seguía adelante, aunque con «la liberación de Irak» se había
producido «un avance crucial en la campaña contra el terrorismo: hemos eliminado
un aliado de Al Qaeda y cortado una fuente de financiación del terrorismo». En su
alocución, el Presidente Bush también reiteró que Estados Unidos y sus aliados tenían
todavía por delante un difícil y costoso trabajo que realizar en Irak, ya que «la transición
de una dictadura a una democracia va a llevar tiempo, pero vale la pena cualquier
esfuerzo. Nuestra coalición se va a quedar hasta que el trabajo esté terminado»55.
Con el fin del régimen dictatorial de Saddam Hussein, Estados Unidos y sus
aliados pusieron el marcha el proceso para lograr la normalización política y el impulso
socioeconómico del país. El plan ideaba un periodo de transición en varias etapas
bajo control militar de la coalición internacional y con el protagonismo de los grupos
opositores al partido único baazista. Además, como deseaban Estados Unidos y sus
51
Entre las cuales se pueden citar: Reino Unido, Australia, España, Portugal, Italia, Holanda, Dinamarca,
Turquía, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania,
Estonia, Letonia, Lituania, Croacia, Macedonia, Albania, Ucrania, Azerbaiyán, Georgia, Uzbequistán,
Afganistán, Jordania, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, Colombia, El Salvador, Nicaragua, etc.
52
Así lo entendía, por ejemplo, en su artículo PORTERO, Florentino – «Nuevo capítulo». ABC
(19-III-2003) p. 17.
53
Al mando del general estadounidense Tommy Franks, los aliados contaban con unos trescientos mil
soldados, un millar de aviones y seis grupos de combate navales encabezados por portaaviones.
54
La victoria sobre Saddam Hussein tuvo distintas valoraciones, especialmente fuera de Estados Unidos:
«Para la prensa europea, fue una operación de puro poder. Para la prensa árabe, lo único que trajo consigo
fue la invasión, la destrucción y la muerte de gente inocente. Era otro ejemplo de la forma que tenía
Occidente de imponerse o, según ellos, de la forma en que los infieles atacaban a los verdaderos creyentes.»
CLARK – ¿Qué ha fallado en Irak?…, p. 158.
55
Pocos días después, el 9 de mayo, justo un mes después de la entrada de las tropas estadounidenses
en Bagdad, el Presidente Bush presentaba en la Universidad de Carolina del Sur su plan global para el
Oriente Medio y Próximo, en el que sobresalía las oportunidades que se abrían para la resolución del
conflicto palestino-israelí.
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aliados, finalmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio su visto bueno
el 22 de mayo a la Resolución 1483 – auspiciada por Estados Unidos, Reino Unido y
España – que ponía fin a las sanciones a Irak por la invasión de Kuwait, clausuraba el
programa «Petróleo por alimentos» y suponía además el reconocimiento por la ONU
de la autoridad y responsabilidades de las tropas de Estados Unidos y el Reino Unido
como potencias garantes de la rehabilitación del país56. El 31 de julio de 2003 se
reunía el Consejo de Gobierno iraquí (creado el 13 de julio) y que estaba compuesto
por veinticinco miembros (trece chiítas, cinco sunnítas, cinco kurdos, un turcomano
y un cristiano). Este Consejo era la primera institución nacional iraquí después de la
disolución del régimen de Saddam Hussein, de la que se esperaba sirviera de ejemplo
para el nuevo Irak multinacional, multiétnico, multirreligioso y democrático que se
estaba construyendo57.
Ocho meses después de la caída de Bagdad llegó la noticia más esperada: el 13 de
diciembre de 2003, en el marco de la operación «Amanecer Rojo», Saddam Hussein
había sido capturado por soldados estadounidenses dentro de un zulo construido en
una granja en las cercanías de la ciudad de Tikrit, de donde era originario. La detención
fue anunciada por el Administrador Civil de Irak, Paul Bremer, y confirmada al mundo
entero por el propio Presidente Bush. En un mensaje dirigido a la nación a media
mañana del día 14 de diciembre, Bush afirmó con rotundidad que el apresamiento de
Saddam Hussein cerraba una «era oscura y dolorosa» en la historia de Irak, y aseguraba
al pueblo iraquí que la rehabilitación del país seguía en marcha58.
En efecto, el programa de rehabilitación continuó según el diseño previsto: el 8
de marzo de 2004 se anunciaba que el Consejo de Gobierno de los Veinticinco había
firmado la Constitución provisional llamada a regir una nueva etapa de la transición
en Irak hasta la celebración en 2005 de elecciones libres. Poco tiempo después, el 1
de junio de 2004, se producía el nombramiento del Presidente provisional de Irak,
Ghazi al Yawar, y se anunciaba el acuerdo alcanzado para la formación del Gobierno
provisional encargado de dirigir la transición del país desde el 1 de julio, momento del
traspaso de poder, hasta las elecciones programadas para enero de 2005. Como Primer
Ministro de este Gobierno provisional fue designado Iyad Alaui, y junto a él un gabinete
compuesto por veintiséis ministros, entre ellos cinco mujeres, con el kurdo Ibrahim
Saleh como Viceprimer Ministro. Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas aprobaba por unanimidad la Resolución 1546, de 8 de junio de 2004, avalada
por Estados Unidos y Reino Unido para respaldar al Gobierno provisional iraquí y
autorizar la permanencia en Irak de una fuerza multinacional (tal como se indicaba ya
en la Resolución 1511) desde el 1 de julio de 2004, y cuya actuación debería concluir
cuando se completara el proceso político en marcha, es decir, en el momento de la
elección del Gobierno constitucional prevista para finales del año 2005. Finalmente,
el traspaso de poderes se produjo el 28 de junio de 2004, lo que anunciaba el inicio
de una nueva etapa en Irak.
Cfr. BENZO, Miguel – Misión en Irak. Madrid: Temas de Hoy, 2004. ISBN 8484603369, p. 192.
Cfr. BENZO – Misión…, pp. 173-182.
58
«Nueve meses después de su liberación, las condiciones de vida del día a día en Bagdad y en el resto
del país han mejorado sensiblemente», BENZO – Misión…, p. 129.
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A pesar de los atentados terroristas contra los propios iraquíes y no sólo contra
las fuerzas de la coalición, el proceso de transición abierto en Irak siguió adelante.
Así, el 30 de enero de 2005, los iraquíes, en especial las comunidades chiítas y kurdas
y en menor medida los sunnítas, aunque todos bajo la amenaza de los terroristas
islamistas, acudieron a votar en las elecciones generales para contribuir en la medida
de sus posibilidades a normalizar el país. Después de las elecciones, la Comisión
Electoral confirmó que la participación en los comicios podía establecerse en torno
al 60% de los iraquíes con derecho a voto. Las elecciones para cubrir los 275 escaños
de la Asamblea Nacional las ganó la Alianza Iraquí Unida de los chiítas apoyada por
el Gran Ayatolá Sistani con el 48% de los sufragios (casi cinco millones de votantes) y
en torno a los 132 escaños59. A partir de este momento se abría un nuevo proceso en
la transición iraquí: la Asamblea elegida, de carácter constituyente, debía proceder a
nombrar a las nuevas autoridades del país y a elaborar la Constitución para ser votada
en referéndum el 15 de octubre de 2005 y realizar en diciembre de ese mismo año
elecciones generales de las que saldría el Gobierno constitucional de Irak.
La nueva fase hacia la normalización política del Irak comenzó el 28 de abril de 2005
momento en el cual la Asamblea otorgó por mayoría absoluta (185 votos) su confianza
al Gobierno del Primer Ministro Ibrahim al Yafari, de la mayoritaria Alianza Iraquí
Unida. A partir de ese momento, el proceso constituyente avanzó hasta la realización del
referéndum constitucional celebrado el 15 de octubre: con una participación del 64,5%
del censo electoral (formado por quince millones y medio de iraquíes), el 78,5% de los
votantes dieron el «Sí» a la Constitución60. Pero hasta cerrar del proceso de normalización
política, Irak todavía debía cubrir importantes etapas, la primera de ellas la celebración
de elecciones generales el 15 de diciembre en las que participó el 70% de los electores:
en función de los resultados, con el triunfo sin mayoría absoluta de la agrupación chiíta
Alianza Unida Iraquí, el 20 de mayo de 2006 la mayoría de la Cámara daba su confianza
al Gobierno constitucional formado por una coalición de chiítas, sunnítas y kurdos, con
el chiíta Nuri al Maliki como Primer Ministro. El nuevo ejecutivo tenía por delante una
gran tarea a la que dedicar todos sus esfuerzos en beneficio del pueblo iraquí.

7. La secular «cuestión de Palestina» y el enfrentamiento árabe-israelí
Un intento especialmente significativo de todas partes implicadas para zanjar el secular
conflicto del Próximo Oriente – ahora más que nunca palestino-israelí – consistió en
reunir una magna Conferencia de Paz para la zona en virtud de la consabida fórmula
«paz por territorios». Los buenos oficios de la diplomacia internacional, con Estados
Unidos a la cabeza, dieron finalmente sus frutos. El 30 de octubre de 1991 comenzaba
en Madrid la «Conferencia de Paz para Oriente Próximo», con el patrocinio de Estados
Unidos y la Unión Soviética participaron en la misma delegaciones de Israel, de Líbano,
A continuación se situó la Lista Unida Kurda con el 26% (unos dos millones y medio de votantes),
y sobre los 70 escaños; y el tercer puesto fue para el grupo político chiíta de tendencia laica del Primer
Ministro interino, Alaui, con el 14% (casi un millón doscientos mil votantes), y unos 40 escaños.
60
Según los datos de la Comisión Electoral, la Constitución formalmente aprobada por amplia mayoría
del pueblo iraquí obtuvo todavía si cabe mayor respaldo en las provincias chiítas y kurdas, en contraposición
al rechazo de la Carta Magna en las provincias sunnítas.
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de Siria, de Egipto y una conjunta jordano-palestina61. Dicha Conferencia – cuya primera
fase se celebró en la capital de España durante cinco días – tenía su fundamento en
las celebérrimas resoluciones de las Naciones Unidas 242 y 338, que databan de 1967
y 1973, respectivamente62. La segunda remitía a la primera, en la cual se exhortaba
a Israel a retirarse de los territorios ocupados y consagraba el derecho de todos los
estados de la zona a vivir en paz y con fronteras seguras; en todo momento se insistía
para que ambas partes entablaran negociaciones de paz.
De todo ello se comenzó a hablar en Madrid y, posteriormente en diciembre del
mismo año en Washington. Tras laboriosos contactos bilaterales, a lo largo de veinte
meses, se logró el acuerdo sobre la autonomía no completa para la Franja de Gaza y
Jericó en Cisjordania – que abría la puerta a una futura devolución de territorios – y,
lo que es más importante, el reconocimiento mutuo y explícito (9 de septiembre de
1993) entre Israel y la OLP como representante del pueblo palestino. Inmediatamente
después, el 13 de septiembre de 1993, se firmaba en la capital de Estados Unidos dicho
acuerdo calificado de histórico entre Israel y la OLP. Un año más tarde, el llamado
compromiso de Oslo hizo posible un nuevo acuerdo entre ambas partes (Washington,
28 de septiembre de 1995), que establecía la retirada del ejército israelí de los territorios
autónomos, ampliaba la autonomía a otros siete municipios de los antiguos territorios
ocupados, y posibilitaba la celebración de elecciones para elegir el Consejo Nacional
Palestino y al Presidente de los territorios autónomos63. La consolidación del proceso
de paz debía poner fin definitivamente al conflicto entre judíos y palestinos que, de
una u otra forma, dura ya más de cien años.
Sin embargo, los acontecimientos vividos en Israel a partir del otoño de 1995
(empezando por el asesinato de Isaac Rabin) mostraron el equilibrio inestable en el
que descansaba el inacabado proceso de paz entre árabes e israelitas en relación con
Palestina. No obstante, el 23 de octubre de 1998, en Wye Plantation (Estados Unidos),
palestinos y judíos, suscribieron otro acuerdo, apoyado por el presidente Clinton y el
rey Hussein de Jordania64, según el cual los palestinos pasaban a controlar otro 13% de
la Cisjordania ocupada, estableciéndose corredores seguros entre Gaza (cuyo aeropuerto
era abierto al tráfico) y Cisjordania; al mismo tiempo, los palestinos aceptaban cambiar
su norma constitucional dejando sin efecto los antiguos preceptos que llamaban a la
lucha permanente contra el Estado de Israel65. En septiembre de 1999, el nuevo primer
ministro de Israel, el laborista Ehud Barak (en el poder desde las elecciones de mayo
del mismo año), y Yasir Arafat acordaban impulsar definitivamente el proceso de paz.
Pero rápidamente los viejos problemas dieron lugar a nuevas situaciones conflictivas y
violentas hasta que a finales de septiembre de 2000 tomó cuerpo una segunda intifada
en los territorios ocupados66.
61
Cfr. SEGURA, Antoni – Más allá del islam. Política y conflictos actuales en el mundo musulmán.
Madrid: Alianza Editorial, 2001. ISBN 8420637610. pp. 308-310.
62
Un extracto de dichas resoluciones en SEGURA – Más allá del islam…, pp. 382-384.
63
Un resumen del acuerdo en SEGURA – Más allá del islam…, pp. 384-385.
64
Fallecido poco tiempo después, el 7 de febrero de 1999.
65
Un extracto del acuerdo en SEGURA – Más allá del islam…, pp. 386-387.
��
Cfr. ÁLVAREZ OSSORIO, Ignacio – «El colapso de Oslo: ¿negociaciones o Intifada?». In ÁLVAREZ
OSSORIO, Ignacio (ed.) – Informe sobre el conflicto de Palestina. De los acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta.
Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2003. ISBN 8487198864, p. 41.
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La situación creada por la nueva intifada llevó a Israel a romper todo contacto
político con el líder palestino Arafat y en 2002 las autoridades judías reforzaron la
línea de separación con Cisjordania para evitar en lo posible la libre entrada a su
territorio de terroristas suicidas. Ante la evolución de los acontecimientos, y para
intentar reconducir la situación en la zona, la comunidad internacional mediante
los auspicios del denominado Cuarteto (la ONU, Estados Unidos, Rusia y la Unión
Europea) presentó el 17 de septiembre de 2002 la «Hoja de Ruta» que debía conducir
a la aceptación definitiva por parte de los palestinos de la existencia del Estado de
Israel y a la creación efectiva del Estado árabe-palestino67: el 4 de junio de 2003 el
Primer Ministro de Israel, Ariel Sharon, y el representante de la Autoridad Palestina
actuando como Primer Ministro, Mahmud Abbas (Abu Mazen), ratificaron dicha «Hoja
de Ruta»; finalmente, el 19 de noviembre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
daba el visto bueno a la Resolución 1515 en apoyo de la «Hoja de Ruta» . En función
de lo anterior, el 2 de febrero de 2004 el Primer Ministro de Israel, Sharon, dio un
paso más en el proceso de paz y de normalización en la zona al anunciar la decisión
de su Gobierno de desmantelar las colonias judías de Gaza a partir de agosto de 2005.
Por lo que se refiere a los árabes-palestinos, la situación en el seno de la Autoridad
Palestina entró desde el 11 de noviembre de 2004, momento de la muerte de Yasir
Arafat, en una nueva etapa en la que el proceso de paz y normalización en la zona
también siga avanzando: el 9 de enero de 2005, Abu Mazen era nombrado Presidente
de la Autoridad Nacional Palestina. El 20 de octubre de 2005, cono motivo de su
entrevista en la Casa Blanca con el Presidente Bush, Mazen reiteró su «compromiso
con la paz» y su convencimiento de que pronto sería posible la convivencia en buena
armonía entre el Estado de Israel y el futuro Estado de Palestina; según el mandatario
estadounidense, para que el futuro se pueda ganar en paz y libertad, en el ámbito
territorial de su responsabilidad la Autoridad Palestina debería llevar a cabo actuaciones
inequívocamente democráticas, empezando por la celebración de elecciones, y además
para ganarse la confianza de toda la comunidad internacional actuar de manera radical y
permanente contra la lacra del terrorismo. Pero la evolución de los acontecimientos han
venido a demostrar que la zona sigue instalada en una situación inestable y conflictiva,
con el agravante del «enfrentamiento interno»68 entre la Autoridad Palestina y Hamas
(«Movimiento de Resistencia Islámica»).

En diciembre de 2000, con los auspicios del presidente Clinton, se intentó reconducir el proceso de
paz para que palestinos e israelíes sellaran un acuerdo aceptable para ambas partes, pero las objeciones
presentadas por Arafat condujeron de nuevo a un callejón sin salida. Según Romualdo Bermejo, «este ha
sido el tercer gran error histórico de los palestinos y del pueblo árabe, cuyas consecuencias se están ahora
pagando». El conflicto árabe-israelí en la encrucijada: ¿es posible la paz?. Pamplona: Eunsa, 2002. ISBN
8431319402, p. 129. Cfr. SOLAR, David – Sin piedad, sin esperanza. Palestinos e israelíes, la tragedia que
no cesa. Granada: Almed, 2002. ISBN 849311944X. pp. 609-610.
67
Cfr. ÁLVAREZ OSSORIO – «El colapso de Oslo…». In ÁLVAREZ OSSORIO (ed.) – Informe sobre
el conflicto de Palestina…, pp. 65-68.
68
ECHEVERRÍA JESÚS – «Aproximación…». In MARTÍN DE LA GUARDIA; PÉREZ SÁNCHEZ,
(dir.) – Los Derechos Humanos…, p. 319.
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8. La lacerante situación del Líbano
Una consecuencia directa del conflicto árabe-israelí fue la guerra civil que comenzó
en Líbano en 1975. A ella se llegó por un doble motivo, de carácter interno y externo.
En primer lugar, por la ruptura del «Pacto Nacional»69 entre comunidades – la cristiana
y musulmana – que regía desde 1943, un año antes de su independencia 70. En segundo
término, porque, debido al conflicto árabe-israelí, el país se convirtió en destino
obligado de una parte del éxodo palestino (400.000 personas en 1970, el 15% de la
población total de Líbano).
La «palestinización» de Líbano coadyuvó radicalmente a enturbiar la ya de por sí
difícil convivencia de comunidades desde la crisis de los años cincuenta. El creciente
protagonismo de los fedayines palestinos fue la chispa que encendió la guerra civil.
Entre abril de 1975 y octubre de 1976 se desataron las hostilidades entre cristianos y
musulmanes libaneses por controlar un país que, en la práctica, había dejado de ser
suyo71. En el sur imperaban los guerrilleros de la OLP y demás facciones propalestinas;
y en el norte, desde mayo de 1976, actuaba el ejército sirio. Ante la gravedad de la
situación, la Conferencia Árabe, reunida en Ryad, intentó imponer el orden y creó
una «Fuerza Árabe de Disuasión» que adscribió a Siria. Los acuerdos de la Conferencia
no hicieron sino refrendar lo que ya era una terrible realidad: la división total de
Líbano. Los problemas a finales de 1976 no habían sido resueltos, pero la guerra
había destrozado el país.
Sólo a partir del 25 de noviembre de 1989 entró la «cuestión libanesa» en vías de
solución con la elección de Elías Haraui – cristiano maronita – como presidente del
país. A renglón seguido, éste nombraba primer ministro a Selim Hoss, y más tarde
a Omar Karame (musulmanes). En septiembre de 1990 una nueva Constitución,
pensada para lograr la reconciliación y la reconstrucción nacional, se convertía en la
gran esperanza de futuro de la «nueva» República de Líbano.
La situación en el Líbano desde comienzos de las década de los noventa y hasta
nuestros días ha sido calificada como de una «paz precaria» en función de la situación
interna y externa, ésta estrechamente vinculada a la actuación de los países vecinos:
Siria e Israel. Así, por los «Acuerdos de Taef», firmados en 1989, que ponían fin a
la guerra civil, se estableció entre las diferentes comunidades un nuevo reparto del
poder, que beneficiaba a los musulmanes. En esencia, el pacto de 1989 garantizaba la
«tutela» siria como contrapeso a la presencia israelí en el sur del país.
Así las cosas, si durante la siguiente década se aceptó el statu quo imperante en
la zona, cuando en el año 2000 Israel retiró a sus soldados del Líbano, las cosas
cambiaron para Siria, y en septiembre de 2004, el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas aprobó la Resolución 1559 por la que se instaba a todas las fuerzas extranjeras
(a Siria, se entiende) a salir del Líbano y a respetar la soberanía del país. Pero los
��
Cfr. MARTÍN MUÑOZ, Gema – El estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista.
Barcelona: Bellaterra, 1999. ISBN 847290119X, p. 161.
70
Debido a la influencia del panarabismo nasserista en el país desde finales de la década de los cincuenta.
71
Cfr. MARTÍNEZ CARRERAS, José U. – El mundo árabe e Israel. El Próximo Oriente en el siglo XX.
Madrid: Istmo, 1991. ISBN 8470902334, pp. 192-196.
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acontecimientos no dejaron de complicarse: el 14 de febrero de 2005 el exPrimer
Ministro del Líbano, Rafic Hariri, era asesinado junto a veinte personas más, victimas
de una atentado terrorista. En relación con el magnicidio, Estados Unidos y Francia
comenzaron a trabajar en un Resolución de Naciones Unidas contra Siria. Forzadas
por las amenazas de la ONU y por las protestas populares – la «revolución de los
cedros» – que exigían el fin de la presencia siria en el Líbano tras el asesinato de Hariri,
en abril de 2005 las autoridades de Damasco ordenaron el repliegue militar, y de esta
manera poner fin a la desmedida e inaceptable para la comunidad internacional tutela
de Siria sobre Líbano.
Era el momento de dar el paso de la «paz precaria» a la paz efectiva y duradera
y a la plena normalidad política y constitucional después de treinta años de crisis y
conflictos a todos los niveles. Pero, el enfrentamiento bélico entre Israel e Hizbollah (el
«Partido de Dios», pro-iraní, que aglutina a sectores de musulmanes chiítas libaneses),
desatado en el verano de 2006, «es un indicador del agravamiento de la situación
sobre el terreno»72. Poco tiempo después, en mayo de 2007, el país sufría una nueva
crisis armada con el golpe de fuerza contra el Gobierno de Beirut protagonizado por
Al Fatah al-Islam (grupo integrista que contaría con las simpatías del régimen sirio y
conectado, al parecer, con Al Qaeda), que si bien pudo ser reprimido venía a demostrar
que el Líbano seguía instalado en una situación peligrosamente inestable.
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABURISH, Saïd K. – Saddam Hussein. La política de la venganza. Santiago de Chile: Editorial
Andrés Bello, 2001. ISBN 9561317338.
ÁLVAREZ OSSORIO, Ignacio – «El colapso de Oslo: ¿negociaciones o Intifada?». In ÁLVAREZ
OSSORIO, Ignacio (ed.) – Informe sobre el conflicto de Palestina. De los acuerdos de Oslo a la
Hoja de Ruta. Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2003. ISBN 8487198864.
pp. 41-68.
BENZO, Miguel – Misión en Irak. Madrid: Temas de Hoy, 2004. ISBN 8484603369.
BERMEJO, Romualdo – El conflicto árabe-israelí en la encrucijada: ¿es posible la paz?. Pamplona:
Eunsa, 2002. ISBN 8431319402.
BESIKÇI, Ismail – Kurdistán, una colonia internacional: reflexiones críticas sobre la realidad del
pueblo kurdo. Madrid: IEPALA, 1992. ISBN 848543692X.
BRZEZINSKI, Zbigniew – El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos
geoestratégicos. Barcelona: Paidós, 1998. ISBN 8449306248.
BRZEZINSKI, Zbigniew – El dilema de EE.UU. ¿Dominación global o liderazgo global?. Barcelona:
Paidós, 2005. ISBN 8449316901.
BUENDÍA, Pedro – «La Declaración de los Derechos Humanos en el Islam». In MARTÍN DE
LA GUARDIA, Ricardo; PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo Á. (dir) – Los Derechos Humanos,
sesenta años después (1948-2008). Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Valladolid, 2009. ISBN 9788484485193. Capítulo XV. pp. 265-286.
ECHEVERRÍA JESÚS – «Aproximación…». In MARTÍN DE LA GUARDIA; PÉREZ SÁNCHEZ
(dir) – Los Derechos Humanos…, p. 318.
72

341

CLARK, Wesley K. – ¿Qué ha fallado en Irak? La guerra, el terrorismo y el imperio americano.
Barcelona: Crítica, 2002. ISBN 8484325318.
ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos – «Aproximación a la situación de los Derechos Humanos en
el mundo árabe hoy». In MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo; PÉREZ SÁNCHEZ,
Guillermo Á. (dir.) – Los Derechos Humanos, sesenta años después (1948-2008). Valladolid:
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 2009. ISBN 9788484485193.
Capitulo XVII. pp. 311-322.
ESPINOSA, Ángeles – «Un país con dos almas». Política Exterior. Madrid: Estudios de Política
Exterior. ISSN 02136856. N.º 127 (Enero/Febrero 2009) pp. 105-112.
ESPOSITO, John L. – Guerras profanas. Terror en nombre del islam. Barcelona: Paidós, 2003.
ISBN 8449313767.
GARAUDY, Roger – Los integrismos. Ensayo sobre los fundamentalismos en el mundo. Barcelona:
Gedisa, 1995. ISBN 8474324246.
GUTIÉRREZ DE TERÁN GÓMEZ-BENITA, Ignacio – «La Declaración de 1948 y el concepto
islámico de los Derechos Humanos». In MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo; PÉREZ
SÁNCHEZ, Guillermo Á. (dir.) – Los Derechos Humanos, sesenta años después (1948-2008).
Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 2009. ISBN
9788484485193. Capítulo XVI. pp. 287-309.
HUNTINGTON, Samuel P. – El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial.
Barcelona: Paidós, 1997. ISBN 8449303664.
KAPLAN, Robert D. – Viaje a los confines de la tierra. Barcelona: Flor del Viento Ediciones,
1996. ISBN 848964408X.
KAPLAN, Robert D. – Rumbo a Tartaria. Un viaje a los Balcanes, Oriente Próximo y el Cáucaso.
Barcelona: Ediciones B., 2001. ISBN 8466601147.
KAPLAN, Robert D. – Soldados de Dios. Un viaje a Afganistán con los guerrilleros islámicos.
Barcelona: Ediciones B., 2002. ISBN 8466610103.
KAPUSCINSKY, Ryszard – «Del Muro de Berlín a las Torres Gemelas». Claves de Razón
Práctica. Madrid: Promotora General de Revistas. ISSN 11303689. N.º 117 (Noviembre
2001) pp. 34-41.
KHOSROKHAVAR, Farhard; ROY, Oliver – Irán, de la revolución a la reforma. Barcelona:
Bellaterra, 2000. ISBN 8472901351.
LANDAU, Elaine – Osama bin Laden. El terrorismo del siglo XXI. Barcelona: Planeta, 2001.
ISBN 8408041622.
LAMO DE ESPINOSA, Emilio – Bajo puertas de fuego. El nuevo desorden internacional. Madrid:
Taurus, 2004. ISBN 8430605517.
MAC LIMAN, Adrián – El caos que viene. Enemigo sin rostro, guerra sin nombre. Madrid:
Editorial Popular, 2002. ISBN 8478842470.
MARSDEN, Peter – Los talibanes. Guerra y religión en Afganistán. Barcelona: Grijalbo, 2002.
ISBN 8425333598.
MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo; PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo Á. – La Unión Soviética:
de la perestroika a la desintegración. Madrid: Istmo, 1995. ISBN 8470902954.
MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo; PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo Á. (dir.) – Los Derechos
Humanos, sesenta años después (1948-2008). Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Valladolid, 2009. ISBN 9788484485193.

342

MARTÍN MUÑOZ, Gema – El estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista.
Barcelona: Bellaterra, 1999. ISBN 847290119X.
MARTÍN MUÑOZ, Gema – Iraq. Un fracaso de Occidente (1920-2003. Barcelona: Tusquets,
2003. ISBN 848310895X.
MARTÍNEZ CARRERAS, José U. – El mundo árabe e Israel. El Próximo Oriente en el siglo XX.
Madrid: Istmo, 1991. ISBN 8470902334.
MARTORELL, Manuel – Los kurdos. Historia de una resistencia. Madrid: Espasa Calpe, 1991.
ISBN 8423917517.
MEDDEB, Abdelwahab – La enfermedad del Islam. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2003. ISBN
8481094382.
MERINERO MARTÍN, María Jesús – Irán, hacia un desorden prometedor. Madrid: Catarata,
2001. ISBN 8483191334.
MERINERO MARTÍN, María Jesús – La República Islámica de Irán. Dinámicas sociopolíticas
y relevo de élites. Madrid: Catarata, 2004. ISBN 8483191776.
MORALES DELGADO, Gustavo – «Injerencia extranjera y Derechos Humanos en Irán: del
Imperio al Imanato». In MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo; PÉREZ SÁNCHEZ,
Guillermo Á. (dir.) – Los Derechos Humanos, sesenta años después (1948-2008). Valladolid:
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 2009. ISBN 9788484485193.
Capítulo XVIII. pp. 323-351.
POZO, Alejandro – «La reconstrucción de Afganistán». In AGUIRRE, Mariano; GONZÁLEZ,
Mabel (coord,) – De Nueva York a Kabul, Anuario CIP 2002. Barcelona: Icaria, 2002. ISBN
8474265835, pp. 167-183.
RASHID, Ahmed – Los talibán. El Islam, el petróleo y el nuevo «Gran Juego» en Asia Central.
Barcelona: Península, 2001. ISBN 848307334X.
RODIER, Alain – IRAN: La prochaine guerre?. Paris: Ellipses, 2007. ISBN 9782729836412.
ROY, Olivier – Después del 11 de septiembre. Islam, antiterrorismo y orden internacional. Barcelona:
Bellaterra, 2003. ISBN 847290203X.
SAMMALI, Jacqueline – Ser kurdo, ¿es un delito?: retrato de un pueblo negado. Tafalla: Txalaparta,
1999. ISBN 8481361216.
SCHUMANN, Gerd – Mujeres en Kurdistán. Hondarribia: Argitaletxe HIRU, 1998. ISBN
8489753148.
SEGURA, Antoni – Más allá del islam. Política y conflictos actuales en el mundo musulmán.
Madrid: Alianza Editorial, 2001. ISBN 8420637610.
SEGURA, Antoni – Irak en la encrucijada. Barcelona: RBA, 2003. ISBN 8479019948.
SOLAR, David – Sin piedad, sin esperanza. Palestinos e israelíes, la tragedia que no cesa. Granada:
Almed, 2002. ISBN 849311944X.
VAREA, Carlos; MAESTRO, Ángeles (eds.) – Guerra y sanciones a Irak. Naciones Unidas y el
«nuevo orden mundial». Madrid: Catarata, 1997. ISBN 8483190117.

343

(Página deixada propositadamente em branco)

La république: une histoire politique

Paul Alliès

345

Paul Alliès, Professor de Ciência Política da Universidade de Montpellier. Fundador
e director do Departamento de Ciência Política da mesma Universidade. Director da
Revista Pôle Sud. E-mail: allies@univ-montp1.fr.

La notion de République est généralement présentée en référence constante aux
«modèles» de l’Antiquité grecque et romaine. Elle réunit les concepts de liberté,
d’égalité, de citoyenneté. Mais elle a recouvert des régimes politiques très différents;
elle a connu des adaptations institutionnelles très diverses au gré des crises qui ont
affecté les sociétés européennes, des Républiques italiennes de la pré-Renaissance
à la Révolution française. Celle-ci a ouvert la voie à une nouvelle période, celle du
républicanisme qui s’est développé en Europe au XIXème siècle. Ce mouvement faisait de
la liberté un enjeu essentiel, mais, à la différence du libéralisme, il affirmait sa confiance
dans la loi et dans les institutions politiques pour garantir la justice sociale comme
les droits individuels. De nos jours et sur ce continent, il semble que ces objectifs
aient été atteints et que la république soit en passe de s’inscrire dans la «patrimoine
constitutionnel» commun. Face aux contestations néo-libérales et communautaristes,
une tendance s’est dessinée à universaliser un peu plus la notion de république. Elle
s’affiche comme une continuation du républicanisme en l’inscrivant dans une philosophie
de la république universelle par un retour aux origines antiques de celle-ci dans un
récit linéaire éternisant ses valeurs: la citoyenneté, le peuple, la volonté générale. La
préexistence de celles-ci à l’existence des régimes politiques contemporains semblerait de
nature à pouvoir enrayer leur remise en cause par la dépolitisation et la mondialisation
combinées. Cette relance du républicanisme soulève quelques problèmes de méthode
dans les champs de la sociologie historique et de la science politique. On s’interrogera
donc sur la confrontation entre l’idéalisation et l’historicité du concept et son usage
politique contemporain.

Un paradigme philosophique
La notion de république a fait l’objet d’un important investissement philosophique
durant ces dernières années. Elle est devenue ainsi une sorte de paradigme dont la
portée idéologique est considérable: la république est la forme d’une histoire qui
prendrait sa source dans un moment et un lieu, l’Antiquité et l’Europe latine propice à
son idéalisation. Elle se déploie dans l’universalisme que lui aurait donné la modernité
de la Révolution française.
• Une idéalisation de la république
Plusieurs auteurs ont conforté cette vision. En France bien sûr où la république
est un «terme forgé à l’antique afin de refermer dans un compromis les combats issus
de l’irruption du moderne»1. Les révisions de l’historiographie révolutionnaire portées
par François Furet2 ont précédé et accompagné les débats afférents au totalitarisme et
à l’avènement des catégories de la démocratie libérale. Au cours de ces deux dernières
décennies, la république qui a tant opposé les «deux France» durant deux siècles est

1
2

BOURETZ, Pierre – La République et l’universel. Paris: Gallimard, 2000, p. 11.
FURET, François – Penser la Révolution française. Paris: Gallimard, 1978.
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devenue l’objet d’un consensus politique général incluant les extrêmes3. Cette situation
inédite fait du «républicanisme» un répertoire conservateur régulièrement opposé aux
dissidences sociales ou culturelles qui traversent la société française 4. Ce retournement
du sens républicain obéit à des caractères propres à l’histoire nationale. Il n’épuise donc
pas la signification philosophique qu’a prise, hors la France, la notion de république.
D’ailleurs le républicanisme n’est pas français. En tant que théorie de la liberté
et du gouvernement, le concept a été forgé avec le succès que l’on sait par Philip
Pettit5. Sa thèse est que la notion de république se serait sédimentée à partir de la
cité grecque et au gré des siècles ultérieurs dans les cités-États de la Renaissance
italienne, de la République hollandaise du XVII ème siècle mais aussi des courants
antimonarchistes de la Révolution anglaise pour aboutir à l’Indépendance américaine
et à la Révolution française. Cette trajectoire aurait produit l’idée de liberté politique
comme non-domination. Avant l’avènement de la nation, l’Europe aurait donc inventé
un ensemble cohérent capable de réduire l’espace du pouvoir arbitraire. La république
ne serait donc pas tant un régime qu’un mode de production de la citoyenneté. Voilà
pourquoi elle a connu tant de contradictions: dès lors qu’elle favorisait l’extension
de celle-ci à des populations toujours plus nombreuses (les femmes, les pauvres, les
ouvriers…), la notion antique de la liberté s’imposait comme une condition des
modernes. Il faudrait donc parcourir l’histoire des idées républicaines pour retrouver
le cadre institutionnel dans lequel peut se déployer l’essence de la liberté. C’est leur
oubli ou leur mésinterprétation qui auraient favorisé les victoires de l’arbitraire dans la
domination politique. «Des doctrines comme le libéralisme économique et le socialisme,
dit Pettit6, ont contesté au républicanisme le rôle de boussole qu’il avait joué avant leur
émergence». Il convient donc de se réapproprier la tradition républicaine pour bâtir
une architecture constitutionnelle adaptée à la démocratie électorale contemporaine
et capable de surplomber les clivages politiques.
Le propos de Quentin Skinner7 est semblable. Son interprétation de la pensée
politique du XIIIème au XVIème siècle est bien connue. Elle le conduit à constater la
persistance de valeurs républicaines à travers des lieux (Venise et Florence) et des
auteurs (Machiavel et les scholastiques). Une littérature politique particulière s’est
employée à définir les idéaux et les méthodes de l’autonomie républicaine. C’est le
«bon gouvernement», garantie de la paix sur terre. Mais surtout il y a là l’idée que
l’absence de discorde est un résultat des progrès de la raison ; une sorte de socialisation
naturelle dans laquelle les hommes apprennent à vivre ensemble. Cette production, à
3
Jean-Marie Le Pen et le Front national n’ont jamais remis en question la forme républicaine du
gouvernement à l’encontre de la plus ancienne tradition de l’extrême-droite française, sans doute en raison
du caractère autoritaire et hyper-présidentialiste que revêt celui-ci dans la Vème République.
4
Ces dissidences concernent les manifestations de résistance à la privatisation des services publics mais
aussi l’expression de convictions religieuses considérées comme illégitimes ou dangereuses (l’islamisme
essentiellement).
5
PETTIT, Philip – Républicanism. A Theory of freedom and Governement. New York: Oxford University
Press, 1997.
6
BOURDEAU, V.; MERRIL, R. – La république et ses démons. Essai de républicanisme appliqué. Paris:
Ere, 2007, p. 6.
7
SKINNER, Quentin – Les fondements de la pensée politique moderne. Paris: Albin Michel, 2001.
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l’œuvre dans les républiques italiennes serait directement inspirée de Rome c’est-à-dire
de Cicéron, Salluste, Sénèque. Ici aussi la république est moins un régime qu’un état
de victoire remportée sur de nombreux ennemis: les forces de discorde, les factions,
l’ignorance des lois, les ennemis de l’extérieur de la cité. Il en résulte une idée de justice
et des règles légales qui s’imposent aux intérêts particuliers et aux vies privées. C’est
l’histoire perdue de ces combats pour la liberté et des formes de participation civique
qu’il faudrait retrouver. La retrouver, au-delà des conflits sociaux, c’est rendre tout son
sens à la liberté comme non-domination, apanage de la république depuis l’Antiquité.
Ce retour philosophique sur la notion de république lui donne un contenu
intellectuel plein d’intérêt. Mais il n’est pas sans poser problème. D’abord il dépolitise
ses enjeux: la question des formes de gouvernement devient secondaire, et par là
même celle des contradictions qui ont fait la richesse d’une histoire des républiques.
Ainsi ce retour devient un détour vis-à-vis de l’histoire elle-même, de la pluralité des
pratiques et de la diversité de sens auxquelles renvoient les mêmes locutions: res publica,
politeia8. L’histoire des idées ne saurait faire l’économie de l’historicité de celles-ci, de la
manière dont chaque époque a interprété le passé à des fins sociales et politiques pour
mieux traiter le présent. On le voit dans le rapport à l’antiquité des révolutionnaires
en 1789 en France.
• Un universalisme républicain
Les acteurs de la révolution de 1789 avaient la conviction que les évènements qui
s’enchaînaient depuis la convocation des États Généraux avaient une portée universelle.
La France devenait la patrie de l’humanité. Elle inaugurait ainsi un patriotisme des
droits de l’Homme qui devait la protéger du nationalisme d’exclusion jusqu’à la fin
du XIXème siècle. Robespierre annonçait ainsi comment la France, par la république
allait réaliser les «destins de l’humanité»: «Que la France, jadis illustre parmi les
pays esclaves, éclipse la gloire de tous les peuples libres qui ont existé, devienne le
modèle des nations, l’effroi des oppresseurs, la consolation des opprimés, l’ornement
de l’Univers, et qu’en scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir au
moins briller l’aurore de la félicité universelle»9. Les peuples d’Europe et même au-delà
étaient ainsi promis à devenir participants pleins et entiers à l’Humanité s’ils adhéraient
aux principes de la Révolution que la France écrivait10. Et il est vrai que les mots et
la symbolique révolutionnaire ont traversé les frontières, des Pays-Bas à la Pologne
en passant par l’Allemagne et l’Italie 11. La Révolution certes, mais la République?
Il ne s’agissait sans doute pas de la I° du nom établie le 21 septembre 1792 suite à
l’abolition de la monarchie: d’abord parce que sa fondation se fait par défaut, dans le

8
MOATTI, Claudia; RIOT-SARCEY, Michèle – «Pour une histoire intellectuelle de la république».
In La République dans tous ses états. Paris: Payot, 2009.
9
Discours à la Convention. 7 novembre 1792. Paris: La Fabrique, 2000.
10
JENNINGS, Jeremy – «L’Universalisme». In DUCLERT, V.; PROCHASSON, C. – Dictionnaire
critique de la République. Paris: Flammarion, 2002, p. 275.
11
DUPUY, Pascal; FORREST, Alan – «La Révolution au-delà des frontières?». In BIARD, Michel
(ed.) – La Révolution française. Une histoire toujours vivante. Paris: Tallandier, 2009.
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vide provoqué par la trahison du Roi12. Il fallait tout simplement surmonter le refus
de l’idée même de monarchie constitutionnelle par le monarque lui-même, ce qui
ouvrait une crise de confiance nationale. Ensuite cette I° République devait prendre
la forme d’un régime d’assemblée le 23 juin 1793; mais elle devait donner naissance
à d’autres formules constitutionnelles jalonnées de coups d’État, du 10 Thermidor
au 18 Brumaire. Ce relativisme institutionnel sur la forme du gouvernement renvoie
enfin à une autre incertitude, sur la nature de la république elle-même. S’agissait-il de
la République formée dans l’indépendance américaine en 1776? Ce monde était bien
trop nouveau pour qu’on puisse en importer les innovations dans la vieille Europe.
Et puis la constitution de 1787 restait marquée par la révolution anglaise et le souci
de conserver les traditions (ce qui réjouissait Edmond Burke su farouchement hostile
à la Révolution française). S’agissait-il de la République de Genève marquée par son
intransigeance religieuse, de la République de Venise dégénérée en aristocratie autoritaire,
de celle des Provinces-Unies minée par la corruption ou de celle de Cromwell et des
niveleurs aux ambitions trahies? L’idée dominante est que la Révolution française (ré)
invente la république par le triomphe de la volonté générale et sa traduction dans
l’égalité des droits, l’appropriation collective de la souveraineté, l’instauration d’un
ordre inédit de représentation politique. Comme l’affirmait le pasteur et constituant
Rabaut Saint Etienne: «Notre histoire n’est pas notre code». C’est la construction d’un
modèle républicain inédit qui est en cause, produit de l’abstraction de la Raison et de
la puissance de la volonté. La France reviendrait ainsi à un ordre naturel et, dans ce
parcours, elle allait emprunter à l’histoire républicaine des valeurs et une culture qui
répondaient à des besoins présents.
C’est ainsi que l’Antiquité s’offrit comme une référence capable de conforter la
légitimité d’une entreprise qui portait la promesse utopique de la création d’un homme
nouveau. Elle allait culminer dans ce décret du 18 Floréal 1794 instaurant le culte
civique de l’Etre suprême dont Robespierre dit que son idée est, avec «l’immortalité
de l’âme, un rappel continuel à la justice. Elle est donc sociale et républicaine». Cette
vision appelait une origine héroïque et glorieuse. C’était celle de la cité antique: «Rien
d’autre n’offrait l’image d’une république idéale, purgée du despotisme, où les citoyens
les plus obscurs jouissent de la liberté personnelle et sont protégés de l’arbitraire13. Peu
importe que la connaissance historienne n’ait été que relative et lacunaire, même si,
depuis le milieu du XVIIIème siècle l’Antiquité était une référence constante et dominante
parmi les Lumières. Cette référence se dédouble dans la Révolution avec l’idée que
les Anciens avaient inventé la politique c’est-à-dire le débat public, la controverse,
le discours. Le sentiment était celui d’une aventure commune par-delà les siècles de
pouvoir absolu ou divin, celle de l’invention de la liberté, de la citoyenneté, de l’égalité,
fût-ce au prix d’un retour à la Stasis (la lutte des factions).
C’est donc bien la recherche d’une analogie avec le processus marquant l’effondrement
de la royauté grecque dans l’égoïsme et l’arbitraire nobiliaire qui est à l’oeuvre 14.
Les cités constituées vers 800 av. JC sont bien une tradition héroïque conservée par
TACKETT, Timothy – Le Roi s’enfuit. Paris: La Découverte, 2004.
OZOUF, Mona – La fête révolutionnaire. Paris: Gallimard, 1976.
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Homère : elles semblent annoncer la Révolution française. Sparte devient la référence
la mieux partagée. Déjà idéalisée par les athéniens de la fin du Vème siècle av. JC
puis par Plutarque, elle est la cité modèle qui prend en main l’éducation des citoyens,
qui érige l’austérité et la vertu en idéal, qui s’incarne dans la personne du législateur
Lycurgue. Elle est l’exemple d’une possible vie égalitaire et communautaire réalisable
dans une république. L’Athènes de Solon (et non de Périclès) est aussi convoquée : c’est
la cité où l’égalité absolue est tempérée par un système censitaire ; c’est la cité où les
pauvres sont protégés contre les abus des riches même si le partage égalitaire du sol y
est banni ; c’est la cité des arts et du commerce même si elle connaît l’esclavage. Quant
à Rome, elle est la référence pour les institutions et le droit ; depuis Montesquieu elle
incite à réfléchir aux causes de la grandeur et de la décadence d’une société. Mais elle
est aussi et surtout la scène de l’héroïsme républicain : depuis Brutus sacrifiant ses
fils jusqu’à Caton d’Utique se suicidant pour la république en passant par Cicéron
défendant la légalité contre César. Dans les affrontements avec l’Europe coalisée on
emprunte tout autant à l’histoire de l’héroïsme patriotique de la Grèce: Marathon,
Salamine, Platée…
Cette Antiquité est tout entière un modèle de comportements autant qu’une
référence institutionnelle ou politique. Elle aide les Français à réinventer le passé de
manière universelle et transhistorique. Elle est un mode de représentation du monde
nouveau, une véritable construction idéologique 15. Il n’y a pas de préoccupation
généalogique d’ordre philosophique.

Une construction politique
Si l’on écarte la piste d’une histoire continue de l’idée républicaine, l’hypothèse
s’ouvre d’une définition de celle-ci par l’accumulation anthropologique d’un espace
public de citoyens ballottés entre défection et prise de parole16. La république comme
forme de gouvernement se définit négativement comme une «chose publique» où le
pouvoir n’est la propriété de personne. La construction d’une souveraineté polysémique
(populaire, nationale) entendue comme une personne morale distincte des individus
qui la composent, serait alors la voie par où la république promeut l’universalité des
citoyens.
• Les républiques européennes
L’Europe du XIIIème au XVIIème siècles est riche d’expressions républicaines diverses.
La confédération helvétique se forme progressivement à partir du XIVème siècle. Les
treize cantons forgent leur autonomie vis-à-vis des Habsbourg. La diète fédérale
qui les rassemble n’a pas de compétences militaires ce qui autorise l’économie d’un
commandant en chef donc de l’élément monarchique dans ce système17. Cela suffit
SERNA, Pierre – Est-ce ainsi que naît une république?. In MOATTI; RIOT-SARCEY – Op. cit., p. 48.
HIRSCHMANN, Albert O. – Défection et prise de parole. Paris: Fayard, 1995.
17
MAISSEN, Thomas – Qui est la république? Les Provinces-Unies et la Confédération helvétique à
l’époque moderne. In MOATTI; RIOT-SARCEY – Op. cit., p. 129.
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pour que les Néerlandais rêvent vers la fin du XVIème siècle d’une «république semblable
à celle des Suisses». Les Provinces-Unies, devenues autonomes après la révolte contre
Philippe II d’Espagne destitué en 1560, défendent essentiellement leurs anciens
privilèges médiévaux en matière de liberté religieuse et de taxes. Les sept provinces, très
largement autonomes, se pensent comme des «républiques unies et souveraines» qui
gagneront une conscience nationale défensive au cours de la conquête de l’autonomie
politique au XVIIème siècle. Dans les deux cas, Suisse et Pays-Bas, l’indépendance n’est
pas conquise contre la monarchie en tant que régime; elle est le fruit de rébellions
contre des princes qui essayent d’imposer un État moderne. La république n’est pas un
projet. Elle naît par hasard. Sa théorisation aux Pays-Bas ne survient qu’après le traité
de Westphalie en 1648 quand les grands commerçants et les élites urbaines organisent
la subversion du stathouder, cette institution monocratique qui gouvernait à côté des
États généraux. «Les républiques suisses et néerlandaises suivent la voie indiquée par
les monarchies. Mais le fait que le souverain soit toujours polyarchique a pour résultat
que l’absolutisme républicain stimulera particulièrement les débats du XVIIIème siècle sur
l’égalité politique18». Alors le peuple souverain deviendra l’autre nom de la république.
Mais l’attention est généralement concentrée sur les cités-États de la Renaissance
italienne. C’est par elles qu’aurait le mieux transité le républicanisme de l’Antiquité aux
révolutions bourgeoises. Dès lors qu’il s’agit d’y trouver les traces archéologiques d’un
système politique, les philosophes ne retiennent dans les institutions qu’ils rencontrent
que l’empreinte aristotélicienne: la formation de communautés prises comme des entités
naturelles où peut se former l’individu social. Là émergerait un gouvernement du
peuple, tout au moins autorisant la participation collective. Le recours au droit romain
à partir du XIIIème siècle aurait organisé ces pratiques de manière pérenne. Dans une
Italie du centre et du nord très urbanisée, la quasi-absence d’une autorité monarchique
favorise l’affirmation du «peuple» comme groupe social et comme institution19. Cela
va avec la division et le conflit entre factions ou partis. Mais il n’y avait pas de forme
cohérente de gouvernement mais plutôt une tendance homothétique à définir le mode
d’exercice du bon gouvernement. La res publica est essentiellement liée à la liberté de la
communauté et à sa garantie dans l’espace. Quand celui-ci s’étend au-delà du territoire
de la cité, la soumission à l’autorité d’un seigneur est préférée pour des raisons de sécurité
au maintien des «constitutions populaires»; les tendances oligarchiques se renforcent
alors sur un fond a ou antimonarchique. L’invocation de la Rome républicaine y est
très utilisée. L’histoire de Florence et de Venise en témoigne. Dans cette évolution, la
notion même de république se transforme pour correspondre, pour les grandes cités,
à l’État territorial. Et le fonctionnement de Florence comme république de guerre
entre 1494 et 1530 illustre parfaitement cette mutation20. La question républicaine
se charge alors d’une radicalité nouvelle car il ne s’agit plus de savoir quel est le bon
gouvernement et comment il advient mais comment on le réforme pour assurer sa
Ibidem, p. 157.
MINEO, E. Igor – Liberté et communauté en Italie (milieu XIII°- début XV° siècle). In MOATTI;
RIOT-SARCEY – Op. cit., p. 215.
20
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survie y compris militaire. Le territoire devient le socle d’un autre imaginaire et de
formulations politiques inédites 21. La création du «Grand Conseil» en décembre 1494
est la réponse en termes de formule de gouvernement à la défense du territoire. C’est
l’ouverture citoyenne la plus large qu’on ait connu avant la Révolution française
(3.000 personnes avaient potentiellement accès aux offices, pouvaient voter les lois
et participer au gouvernement). Ce Conseil concentre la souveraineté républicaine
et inaugure une nouvelle vision politique, radicalement démocratique. On observera
que c’est de la prise de conscience du conflit et de la menace que surgit le nouvel
imaginaire républicain qui rompt avec la paix et la stabilité qui le bornait jusque-là,
ce qu’exprime parfaitement Machiavel en théorisant le Prince mais en proposant aussi
en 1506 une armée de conscription (que les Suisses lui inspirent). La perspective est
bien de penser autrement l’indépendance de l’État indépendamment de la question
du gouvernement du peuple. Certes il faudrait rapporter cette séquence florentine
aux cas de Lucques, Gênes, Venise si ce n’est aux expériences plus éphémères de
Naples, Bologne ou Milan. Mais cette comparaison ne fait que confirmer la variété
des expériences républicaines et la faiblesse de leur portée sur la citoyenneté. On ne
peut donc pas en conclure qu’une théorie du républicanisme se formerait dans ces
parcours pour mieux éclore dans les assomptions révolutionnaires du XVIIIème siècle.
• La souveraineté et le gouvernement républicain
On l’a signalé: la question du territoire devient centrale dans l’expérience des
cités-États. De la difficulté à la résoudre viendra cette conviction que la république
n’est compatible qu’avec de petits espaces de pouvoir. En fait le problème est celui de
la souveraineté dont la théorie, elle, est bien avancée dans la période intermédiaire
qui nous occupe.
Cette invention conceptuelle «s’opère à partir d’une rupture (qui élabore le principe
de souveraineté lui-même comme principe de rupture) dans l’ordre du savoir que
Machiavel énonce le premier et que confirme Bodin»22. le Prince cesse de considérer le
pouvoir, ses attributs matériels, ses bénéfices divers comme une propriété personnelle.
La souveraineté apparaît ainsi à la fois comme une théorie et comme un produit de
l’espace qui font partie de notre modernité.
La théorie c’est une doctrine typiquement ouest-européenne exprimée par de
multiples auteurs: Bodin, Machiavel bien sûr mais aussi Hobbes, Luther, Calvin,
Locke, Rousseau. Ils expriment deux points de vue:
• le pouvoir souverain n’est pas despotique : il se confond, au départ, avec la personne
du Prince sauf dans les cas de Venise, Gênes, des Pays-Bas ou des cantons helvétiques.
Mais il s’en détache pour désigner une puissance subordonnée à aucune autre. Une
telle puissance ne peut appartenir à un individu à titre de prérogative personnelle: il
y a une incompatibilité manifeste entre les faiblesses des facultés humaines et la force
ALLIÈS, Paul – L’invention du territoire. Grenoble: PUG, 1981.
MAIRET, Gérard – Le principe de souveraineté. Histoires et fondements du pouvoir moderne. Folio
‑Essais, 1996, p. 21.
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incoercible de la souveraineté comme y insiste Jean Bodin. La souveraineté c’est tout
autant: «faire la Loi, décider de la guerre ou de la paix, rendre la justice en suprême
instance, créer des offices». Faire la Loi, c’est d’abord exiger l’obéissance aux usages
traditionnels et en même temps créer librement l’obligation d’obéir. A partir du XVe
siècle, ce sera la base de l’indépendance législative du roi de France vis-à-vis des barons
du royaume. Cette conception du pouvoir souverain est un principe d’objectivation
et d’intériorisation de l’État.
• le pouvoir souverain n’est pas féodal: il n’est ni un imperium (fondé sur une
possession), ni un dominium (un assujettissement maître-esclave). A partir de là, deux
conceptions juridiques de la souveraineté vont se développer: sur le continent, d’une
part et à partir de l’Allemagne; avec la christianisation du droit romain, l’énonciation du
droit, échappe aux juges indépendants, pour devenir une affaire d’État. En Angleterre
d’autre part où la common law mélange droit privé et public sous l’égide des juristes
et de juges ambulants autonomes. C’est dire si la réception et le cheminement de
l’idée de souveraineté vont se spécifier, par-delà les progrès de sa philosophie, selon
la décomposition des Empires et la formation des États.
La souveraineté est donc un produit de l’espace: les États en formation s’éprouvent
dans leurs capacités à s’imposer à la fois à des sujets et à des autorités extérieures
rivales. Là joue l’importance de l’effet de dimension, de l’espace territorial optimal23:
suffisant pour mobiliser des ressources humaines et matérielles requises pour une
expansion militaire, mais pas trop vaste pour demeurer politiquement contrôlable
avec les moyens de l’époque. Ainsi peut être considéré comme un territoire optimal
l’Angleterre des XI°- XVe siècles quand s’y développe une entente contractuelle entre
noblesse, villes et mercenaires (embourgeoisement de la noblesse anglaise) ce qui
est le ferment d’une souveraineté parlementaire. Ailleurs, les données spatiales sont
beaucoup plus problématiques, par exemple en France dont le «domaine» cinq fois
plus grand que l’Angleterre, est un facteur de résistance de la féodalité (féodalisation
de la bourgeoisie française) mais aussi le vecteur d’une souveraineté à base de
mobilisation populaire.
Ces facteurs entraînent un coût variable de la souveraineté dû spécifiquement à
l’espace, aggravé par la réaction des États à la menace. Le sentiment de peur, constitutif
de toute expérience politique, clairement exposé par Hobbes, scelle les rapports entre
État et guerre, et donne une base matérielle à la souveraineté. Sur le continent : intensité
de la rivalité des Princes, menace permanente de la violence extérieure; si bien que
l’État naissant se confond quelquefois avec l’armée (ainsi en Prusse et en Russie sous
la pression des suédois ou des Tatars). A contrario l’Angleterre profite de l’avantage
de son insularité et négocie sa protection avec des mercenaires. De la nécessité de
limiter les désastres des conflits, émerge la première limitation à la conception d’une
souveraineté confondue avec la toute puissance du Prince: la distinction morale et
augustinienne entre guerre juste et injuste en est la manifestation évidente.
TILLY, Charles – Contrainte et capital dans la formation de l’Europe: 990-1990. Paris: Aubier
‑Flammarion, 1992.
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Cet enracinement de l’idée de souveraineté dans une représentation rationnelle de
la domination est essentiel: il est une condition de l’institutionnalisation du pouvoir
politique à travers trois composantes principales: la dépersonnalisation, la formalisation
juridique, l’intégration sociale24. Elle s’amplifiera et se diversifiera avec la crise de la
Chrétienté sans pour autant qu’une histoire logique de celle-ci soit faisable ; à supposer
qu’une sociologie de la littérature philosophique de ce long moment fondateur de
la souveraineté imaginée soit possible, elle ne suffirait évidemment pas à expliquer
l’attachement des modernes à cette tradition. C’est l’émergence de la citoyenneté
individualiste qui en est le ferment. Mais le concept de souveraineté a changé fondamentalement la pratique et la théorie politique25. Le pouvoir législatif, et non plus le
pouvoir judiciaire devient la compétence essentielle de l’État. Il permet de centraliser
l’administration et de contrôler de manière serrée le territoire.
C’est cette deuxième fondation de la souveraineté qui rend possible le gouvernement
républicain tel qu’on l’entend sous sa forme moderne. Elle s’est faite à partir d’un
nouveau mode de légitimation de l’obéissance au pouvoir qui n’est plus théologique,
celui de la citoyenneté individualiste. Au nord de l’Europe l’ancrage d’identités
nationales consensuelles (Réforme protestante, Calvinisme) produit des «valeurs»
de référence comme le libre-arbitre, l’équivalence morale de toutes les activités et
professions, la légitimité de l’inégalité économique des hommes et finalement le
primat de principe de l’autonomie de l’individu et de sa liberté ainsi que celui de la
légitimité des gouvernants dérivant de l’acceptation par les gouvernés, au moyen de
l’élection. L’État souverain c’est l’autogouvernement des individus (Déclarations des
droits, constitutions). L’imbrication de la construction d’États avec de nouvelles formes
de conscience collective et de frontières venait du relâchement des clivages religieux
de l’Europe de la Réforme et de la Contre-Réforme26. On peut même considérer,
qu’alors que naissait une «nouvelle mécanique de pouvoir portant sur les corps et ce
qu’ils font», plus que sur la terre et ses produits, la souveraineté a «non seulement
continué à exister mais elle a continué à organiser les codes juridiques de l’Europe
du XIXème siècle»27. Il y eut une étroite corrélation entre ces processus et la structure
des relations centre-périphérie qui ont organisé les nations souveraines. Celles-ci
s’enracinent donc dans ce pluralisme culturel et dans le rapport entre les centres et
les conditions d’existence d’une population sur un territoire. Le territoire devenait
le mode de production de l’unification des populations, du dépassement de leurs
particularismes et de leurs divisions. «L’idée de souveraineté validait celle du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes (…) La signification internationale de la souveraineté
s’en trouvait transformée: désormais seule la communauté politique – c’est-à-dire le
peuple constitué – était consubstantielle de la souveraineté»28. Rousseau et la Révolution
Française ont promu ce couple indéfectible formé par la souveraineté et la volonté
24
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générale. La souveraineté nationale, fondée sur un principe territorial, rejoignait la
souveraineté populaire fondée sur un principe de légitimité et fusionnant dans l’État.
S’est ainsi opérée une démocratisation de la souveraineté et, au prix de pas mal de
contradictions, sa pérennité.
La souveraineté en Europe est sans doute «un concept complexe, composite,
incertain, plural» 29. Mais c’est une construction symbolique cohérente qui fonde
l’autorité du gouvernement républicain.30 Elle a trois dimensions:
• une dimension juridico-politique: un État souverain a une compétence juridique,
législative, exécutive pleine et entière, qui ne connaît pas d’autorité supérieure ni à
l’intérieur, ni à l’extérieur. Il n’y a pas de souveraineté limitée (désincarnation du
pouvoir et juridicisation des relations politiques)
• une dimension historico-économique: un État souverain a une capacité d’action
autonome pour insérer ses activités dans l’économie mondiale, en mobilisant les
instruments de sa souveraineté (monnaie, défense, diplomatie). Même si la souveraineté
est avant tout une théorie politique, elle a eu partie liée avec l’autosuffisance économique
et technique par lesquelles se sont développées les nations
• une dimension symbolique/identitaire: attachement d’une «communauté nationale»
à son système institutionnel quelles qu’en soient les performances. De ce point de
vue, les politiques keynésiennes de l’après-guerre ont identifié le rôle de l’État à des
politiques de redistribution donc de Welfare state et de «sécurité sociale». L’attachement
à des politiques sociales nationales en Europe est de ce fait un élément essentiel de
la loyauté des populations.
La France poussa très loin la conception d’une souveraineté républicaine incarnée
par et dans la toute puissance de la Loi. Les Déclarations de droit et les constitutions
révolutionnaires organisèrent un véritable culte à tel point qu’on voulu qualifier la
France de «loyaume». Même le roi ne règne que par la loi comme l’énonce l’article 3
de la Constitution de 1791. C’est une formule que la I° République conservera. La
loi, parce qu’elle procède de la volonté populaire, ne peut mal faire. Et ce fut le socle
du républicanisme des III° et IV° Républiques organisées autour d’un légicentrisme
qui permit la substitution du législateur au peuple souverain.
Mais que devient aujourd’hui cette souveraineté républicaine dans les constructions
supranationales? Durant les premières décennies de son histoire, l’Union Européenne
a pu bâtir sa légitimité populaire sur la légitimité diplomatique des États. Tant que
ceux-ci consentaient des abandons de souveraineté limités, dans le domaine économique
comme dans l’espace (de six pays à quinze), ils le faisaient avec une certaine légitimité démocratique. Tout au moins la légitimité diplomatique suppléait la légitimité
démocratique défaillante et les traités en étaient la sanction. C’est ce qui est devenu

29
30

BADIE, B. – Op. cit., p. 84.
MACHELON, Jean Pierre – «L’autorité». In DUCLERT; PROCHASSON – Op. cit., p. 100.
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insuffisant et creuse le déficit démocratique des institutions de l’Union31. Le fait que
les gouvernants conservent, en tant qu’États, la totalité du pouvoir constituant et
l’exercent dans les instances de coordination que sont le Conseil et accessoirement la
Commission ne produit plus la loyauté requise par toute construction politique. Le
territoire n’apparaît plus comme le socle de l’organisation politique des sociétés: il n’est
plus le lieu d’identification de la citoyenneté surplombant toutes les autres identités,
ethniques, sociales, culturelles. Tout se passe comme si se dissociait inexorablement la
fonction administrative du territoire et sa fonction de médiation politique.
La construction européenne et l’élargissement de l’Union obligent au moins à
modifier la perception des nations voisines (on le voit bien avec la question de la
Turquie). Mais s’il y a bien un sujet où l’on voit que cette Union ne s’est pas construite
sur l’histoire mais contre elle, c’est bien celui de la frontière: ses Pères fondateurs ont
voulu introduire entre les peuples d’Europe la médiation de la Raison et non plus celle
des passions nationales32. S’est ainsi édifié un système qui repose sur une négation de
la mémoire : celle de ses frontières intérieures doit s’effacer. Mais cela suppose, pour
imaginer les confins de cet espace non-politique et post-national, l’invention d’une
nouvelle notion de la frontière avec une forme de gouvernement qui lui corresponde.
La république pourrait être ce projet. Il est aujourd’hui porté, en France surtout,
par ceux qui résistent à la marchandisation et à la transformation de la société politique
en simple instrument de la production et des échanges. Dans son acception française,
défini après l’affaire Dreyfus au début du XXème siècle 33, ce républicanisme postule
un lien fort entre l’aspiration centrale de l’homme moderne (le bien être) et l’égalité
des chances; ce lien, profondément individualiste, ne peut être garanti que par une
puissance publique. Et celle-ci ne se construit pas dans l’activité abstraite d’un débat
entre citoyens membres de «cercles de responsabilité» 34, mais dans la construction d’un
monde de répartition qui assure à chacun la même chance de vouloir et de faire. Ce
n’est plus tant la procédure de la délibération, épuisée dans sa forme parlementaire,
que la justice de l’objet du vivre ensemble qui donne encore un sens à la république:
tournant le dos à la cité classique et récusant une définition civique de l’homme
vertueux, son objet reste bien la répartition des ressources et des biens dans une société
d’individus où la politique et l’économie ne seraient pas séparées.

QUERMONNE, Jean Louis – L’Europe en quête de légitimité. Paris: Presses de Sciences Po, 2001.
BOURLANGES, Jean Louis – «Les frontières de l’Europe, entre les paradoxes de l’histoire et les
exigences de la politique». In BARNAVI, E.; GOOSENS, P. (ed.) – Les frontières de l’Europe. Bruxelles:
De Boeck, 2001, p. 79.
33
SPITZ. Jean-Fabien – Le moment républicain en France. Paris: Gallimard, 2005.
34
HABERMAS, Jürgen – Droit et démocratie. Entre faits et normes. Paris: NRF Essais Gallimard, 1997.
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Fim e reinício são tópicos muito comuns na tradição cultural judaico-cristã. Para
os cristãos, a vida terrena é uma passagem, à morte física segue-se a ressurreição – a
redenção do ser humano. A alma permanece, é intemporal. Mas ao acentuar a ideia
de pecado e o medo do juízo final, é de admitir que, entre as grandes religiões, o
cristianismo – sobretudo na sua variante da Contra-Reforma, vigente após o concílio
de Trento – seja uma das que mais marca o terror da morte 1. O medo de uma catástrofe
final – sismo, dilúvio, queda do céu, escuridão – faz parte de uma tradição apocalíptica
cristã muito recuada. Note-se, todavia, que nesta tradição escatológica não há extinção
total da espécie humana: alguns sobreviventes estão destinados a trazer a renovação
num mundo melhor2. Por outro lado, a valorização do pecado original, que expulsou
o homem do paraíso, está associada à crença de que houve uma corrupção – donde a
necessidade de superar esse tempo de decadência por meio de uma regeneração. Fim
e reinício são também temas fortes na cultura de elite laicizada dos finais do século
XIX e princípios do século XX no mundo ocidental. Como compreender a atracção dos
intelectuais por esta problemática, quando relacionada com a existência das nações e
dos estados, num tempo que, de outro ponto de vista, era de secularização e laicização
dessas mesmas sociedades?
No século XIX estavam em voga leituras organicistas das sociedades humanas e da
sua história – o que não era novidade, na Antiguidade as metáforas do organismo já
eram frequentes. Mas a cultura romântica e a transformação das práticas e atitudes
perante a morte que se desenvolveram ao longo de Oitocentos 3 contribuiram para
que a ideia de fim sempre estivesse muito presente. Por outro lado, a confiança na
razão humana e no progresso material e moral, fundamentada nas grandes conquistas
científicas desse longo século, bem como no positivismo e no cientismo, parecia
justificar a evolução das sociedades humanas como se de organismos vivos se tratassem.
Nascimento, crescimento, apogeu, declínio e morte seriam as grandes etapas a percorrer
pelos seres vivos. E também pelas sociedades 4. Darwin fundamentara em convincentes
provas científicas a teoria da evolução das espécies pela selecção natural. Admitia até a
sua extinção súbita5. Não revelavam os fósseis isso mesmo, desde o século XVIII? Mas
o transformismo darwiniano não envolvia qualquer explicação finalista da evolução
das espécies, nem tão pouco qualquer princípio inato de desenvolvimento. Já a sua
1
KERMODE, Frank – A sensibilidade apocalíptica. Pref. de José A. Mourão. Lisboa: Ed. Século XXI,
1997, p. 42. Agradeço a António Matos Ferreira, a António Figueira e a José Brissos as leituras e comentários
que fizeram a este texto.
2
LAQUEUR, Walter – Fin de Siècle and other essays on America & Europe. New Brunswick; Londres:
Transaction Publishers, 1997, p. 9. Sobre os medos colectivos veja-se DELUMEAU, Jean – La peur en
Occident. Paris: Fayard, 1878.
3
Veja-se CATROGA, Fernando – O céu da memória. Cemitério romântico e culto cívico dos mortos.
Coimbra: Minerva, 1999.
4
Alguns intelectuais advertiam que os homens – e as sociedades – não são redutíveis a meros seres
orgânicos: há neles uma dimensão espiritual que sempre resiste à sua dimensão estritamente fisiológica. Mas
mesmo esses autores não deixavam de recorrer ao biologismo social então muito em voga como expediente
explicativo. É o caso de Antero de Quental e do seu amigo Oliveira Martins que, como se sabe, foram
muito críticos em relação ao positivismo e às concepções finalistas de história.
5
DARWIN, Charles – The origin of species. Ed. Gillian Beer. Oxford; Nova Iorque: Oxford U. Press,
1998. pp. 90-104 e 256-260.
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recepção pela cultura finissecular, incluindo o discurso político e as ciências humanas,
acentuou por vezes em termos deterministas os tópicos da hereditariedade, da luta pela
vida e da sobrevivência dos mais aptos6. E as concepções teleológicas de história eram
cultivadas no âmbito do criacionismo, do cristianismo, do positivismo, do cientismo
e do materialismo histórico.
A ideia de fim difundiu-se extraordinariamente no último quartel do século XIX,
quer em termos gerais – fim de um mundo, fim de século, fim de regimes monárquicos
– quer em relação a casos específicos de nações – Portugal, Espanha, França – consideradas em «decadência» ou mesmo em processo de degenerescência 7. Fim anunciado,
previsto, antecipado, na sequência de crises profundas, por vezes mais vivenciadas ou
inscritas na história do que com efeitos reais. Os terrores do fim e a decadência das
sociedades caracterizam a sensibilidade apocalíptica. Esta última anda habitualmente
associada a esperança de renovação8. As leituras historicistas do passado dominavam
na época: antecipavam-se os desenvolvimentos futuros no quadro de teleologias em
que as ideias de necessidade histórica e de evolução fatal não raro se impunham. Num
presente tido como inaceitável, o futuro pensado como necessário era a expectativa
mais marcante no «olhar e no discurso do homem apocalíptico»9. Na Europa do
século XIX, em que a rapidez das mudanças sociais e tecnológicas parecia acentuar-se,
esse tipo de discurso era frequente, correspondia a uma ânsia de segurança acrescida.
O futuro previsível era como que uma compensação para a angústia e a insegurança.
A navegação a vapor, a rede ferroviária, o telégrafo eléctrico e, ao longo do último
quartel do século, inovações tão relevantes como os motores de combustão, o telefone,
a lâmpada eléctrica, o automóvel, o cinema e a rádio-telegrafia anunciavam profundas
mudanças na vida das classes médias e transportavam consigo renovada confiança no
progresso e no domínio da natureza. Melhores condições de higiene pública, difusão
de vacinas e cuidados médicos muito melhorados foram acompanhados de um recuo
progressivo das taxas de mortalidade e maior esperança média de vida. Mas, no decénio
de 1880, esta última era de cerca de 43-45 anos em algumas das nações europeias
mais desenvolvidas10 e no estado americano do Massachusetts, significativamente mais
longa do que em Portugal. No que respeita à taxa de mortalidade, se no princípio do
século XX os valores portugueses se situavam num patamar médio em relação a outras
nações europeias, nos decénios seguintes aumentou muito11. Manifestavam-se novos
receios de um futuro incerto e ameaçador. A irrupção das massas na vida política, de
Veja-se PEREIRA, Ana Leonor – Darwin em Portugal 1865-1914. Coimbra: Almedina, 2001.
HERMAN, Arthur – The idea of decline in Western History. Nova Iorque; Londres: The Free Press,
1997, pp. 13-144 e WEBER, Eugen – France Fin de Siècle. Cambridge Mass.; Londres: Harvard University
Press, 1986, pp. 2-26.
8
KERMODE, Frank – A sensibilidade…, p. 27.
9
RAMOS José Augusto – «A literatura apocalíptica e a ideia de ordem e de fim». Revista Portuguesa
de Ciência das Religiões. Nº 1 (Junho de 2002) p. 45.
10
Bélgica, Grã-Bretanha, França, Holanda e Suiça. HOBSBAWM, E. – A era do Império 1875-1914.
Lisboa: Ed. 70, 1990. pp. 40-44. Em Portugal a esperança média de vida situava-se em 1900 abaixo
dos 30 anos, para atingir pouco mais de 35-36 anos por volta de 1920. MARQUES, A. H. de Oliveira
(coord.) – Nova História de Portugal. Lisboa, 1991. Vol. XI. pp. 22-23.
11
Veja-se FIGUEIREDO Fernando A. de – A morte na região de Lisboa nos princípios do século XX.
Lisboa: Ed. Arrábida, 2006. pp. 38-39.
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novos bárbaros no seio da civilização, o receio de novos despotismos democráticos,
a relevância que tendiam a ganhar os novos partidos de massas, interclassistas, e a
difusão do socialismo revolucionário e do anarquismo eram vistos com apreensão não
só entre sectores conservadores da Europa ocidental12.

1. Consciência de crise em Portugal no século XIX
Poder-se-ia pensar que, dada a incipiente industrialização da economia portuguesa
– maioritariamente rural – as elites portuguesas teriam permanecido alheias a esta
problemática. Na verdade, assim não foi. O que se compreende se atendermos aos
estreitos contactos que mantiveram com as capitais europeias, o conhecimento que
adquiriram das transformações que a civilização industrial trouxe a esses grandes centros
urbanos e a apologia de uma modernização comparável à que essas nações, considerardas
mais adiantadas, viviam. Em Portugal, tal como em Espanha, as elites intelectuais e
políticas desenvolveram, desde as invasões francesas (1807-10) e da ocupação inglesa
uma consciência de crise marcada pelo sentimento e ideia de decadência da nação.
O fim da monarquia absoluta, a revolução liberal e a perda do Brasil foram vividos
como uma ruptura com o passado próximo. Deve compreender-se neste contexto, bem
como no quadro do historicismo romântico, a preocupação do primeiro liberalismo
em legitimar-se com recurso a uma interpretação do passado nacional que valorizava
o período medieval e instituições como as cortes e os concelhos.
Num tempo atribulado de profundas transformações políticas e institucionais,
marcado por duas guerras civis (1832-34 e 1846-47) e por uma acentuada instabilidade
política, a sociedade e o próprio Estado revelavam dificuldades em adaptar-se ao sistema
liberal que já dominava a Europa Ocidental. A chamada Regeneração viabilizou a
alternância no poder de dois partidos políticos (o Regenerador e o Histórico) com uma
certa pacificação da vida política. A política de melhoramentos materiais assente no
endividamento externo do Estado permitiu a construção das redes ferroviária e rodoviária
– a par de diversas outras inovações tecnológicas nas comunicações e nas actividades
produtivas. As transformações ocorridas na agricultura e na indústria – lentas e tardias,
quando comparadas com outras nações europeias – não foram, todavia, acompanhadas
de progressos na alfabetização e na escolarização dos portugueses, comparáveis às que
ocorrerarm noutros países europeus, incluindo outros países mediterrânicos. Em 1890,
a taxa de escolarização em Portugal não ultrapassava 22%, quando na Itália alcançava
37% e na Espanha 52% (os búlgaros e os romenos eram menos escolarizados do que os
portugueses, mas nos princípios do século XX ultrapassá-los-iam). Em 1900, a taxa de
alfabetização dos portugueses situava-se em cerca de 25%, então ao nível da situação
no Império Russo e nas nações balcânicas. E o seu rendimento per capita mantinha-se
em níveis muito baixos, quando comparada com outras nações da Europa Ocidental 13.
Nestas condições, não surpreende que grande parte da população rural se mantivesse
alheada da escola e da cultura letrada. Mas, como bem frisava em 1885 José Júlio
HERMAN, Arthur – The idea of decline…, pp. 108-131.
CANDEIAS, António (dir.) – Alfabetização e escola em Portugal nos séculos XIX e XX. Lisboa: Fundação
C. Gulbenkian, 2004. pp. 34-37.
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Rodrigues, professor na Escola Politécnica, o problema nacional não era apenas de
pobreza material. Prendia-se também com atraso científico, indiferença pública e
apatia, mentalidade passadista e ausência de iniciativa14. O clima, a dotação de recursos
naturais, a escassez de capitais e a pequena dimensão do mercado interno terão também
constituido entraves ao desenvolvimento económico 15. O debate acerca do atraso
económico de Portugal mantém-se em aberto nos últimos anos. Um coisa é certa: a
modernização que a implantação do regime liberal proporcionou a partir de meados
do século XIX ficou, de diversos pontos de vista, aquém das expectativas criadas pela
revolução liberal. As crises financeiras ocorridas em 1846, 1876,1890-92 e 1896-97,
bem como a profunda turbulência e instabilidade política dos anos de 1868 a 1871
tornaram mais viva a consciência dos problemas portugueses. Note-se contudo que
o atraso nacional era sobretudo visto em comparação com as nações mais adiantadas
da Europa – a Inglaterra, a França e a Prússia (a partir de 1871 Império Alemão),
raramente com pequenas potências como a Suiça, a Holanda ou a Dinamarca ou com
as nações dos Balcâs.
Por outro lado, o lastro de uma memória histórica de glórias passadas, da precoce
reconquista cristã à expansão marítima nos séculos XV e XVI , não tornava fácil a
readaptação de Portugal ao lugar subalterno que passou a desempenhar na política
internacional no século XIX. Não tornava sequer fácil o olhar dos Portugueses sobre
si próprios. Compreende-se assim a voga do Iberismo nos decénios de 1850 a 1880,
frequentemente associado a uma nostalgia da grandeza perdida. Mas o investimento
no Império africano, sobretudo a partir dos anos 80, tornou-se-lhe uma alternativa,
porquanto estava associado a uma ideia expansionista imperial com remotos antecedentes
e a efectivas possibilidades de novos mercados. No entanto, também em África, a
concorrência de potências mais poderosas suscitaria diversos conflitos diplomáticos,
especialmente com a Inglaterra (questões de Ambriz, 1855; ilha de Bolama, 1860-70
e Lourenço Marques 1860-75) e também com a França (episódio a barca Charles et
Georges, em 1857).
Portugal tinha vivido dos finais do século XVI a 1640 uma experiência de união
política com a Espanha. Esse período de sessenta anos foi geralmente visto pela
historiografia nacionalista portuguesa como um período de decadência, «usurpação»,
«cativeiro» e até de morte da nação. No século XIX, quando estava ao rubro a questão
ibérica, multiplicaram-se os panfletos e as campanhas públicas contra a união dos
dois estados, identificada com a absorção de Portugal pela Espanha e com a morte de
Portugal. Um grupo de pressão nacionalista – a Comissão 1º de Dezembro – mobilizou
gente de diversos sectores políticos e de diversos grupos sociais e profissionais (incluindo
a Igreja e militares) com recurso a uma retórica nacionalista e anti-iberista. O seu
nacionalismo cultural e político esgotava-se todavia numa estratégia que apelava ao
sentimento patriótico por via de um olhar optimista sobre o passado. Em confronto
com este nacionalismo historicista e triunfalista desenvolveu-se uma perspectiva crítica
que procurava repensar os momentos de declínio como advertência para o presente.
RODRIGUES, José Júlio – Coisas portuguesas. Lisboa: D. Corazzi, 1885.
REIS, Jaime – O atraso económico português em perspectiva histórica 1850-1930. Lisboa: Imprensa
Nacional, 1993 e LAÍNS, Pedro – A economia portuguesa no século XIX. Lisboa: Imprensa Nacional, [1995].
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Não se tratava apenas de valorizar os tempos de glória nacional (como se definia essa
noção?) mas de reconsiderar o percurso histórico nacional tendo em conta os momentos
de desordem e decadência.
Os problemas portugueses colocavam-se pois num registo dramático, pondo em causa
a própria viabilidade de Portugal. É assim que ainda antes de escrever a sua História de
Portugal, Alexandre Herculano reflectia sobre o reinado do cardeal D. Henrique (1578-80)
que imediatamente antecedera a perda da independência política. Tecia considerações
sobre a degradação do carácter nacional motivada pelo luxo oriental e comparava o
Portugal da união dual com «uma coisa morta e inerte» que assiste à «desmembração
do próprio corpo»16. Chegava a afirmar que a nação estava «degenerada» – termo que
muito se difundiria mais tarde. No quadro de uma concepção oganicista de nação – a
nação como corpo moral – e de uma intencionalidade pedagógica, de formação do
cidadão, Herculano procurava no passado uma advertência útil para o presente. Mas
também o conforto para as desilusões do presente.
Pouco antes da revolta popular da Maria da Fonte (Primavera de 1846), num ano
de crise económica e de grande conflituosidade social e política, o historiador intentava
explicar a permanência histórica de Portugal até ao século XIX, quando numerosos
estados europeus tinham desaparecido do mapa da Europa: as repúblicas italianas,
a Escócia, a Noruega, a Hungria, Navarra, Aragão, sem esquecer grandes unidades
políticas como o Sacro Império ou a Polónia. Herculano via a nação num estádio de
«velhice aborrida e decrépita»17, como se estivesse na ante-câmara da morte. Podiam as
raças morrer, tal como morrem os indivíduos? A sua teoria da não continuidade entre
Portugueses e Lusitanos parecia indicar que sim. Pois se considerava nada haver de
comum entre aqueles povos – nem raça, nem língua nem o próprio território – era de
admitir que os Lusitanos tivessem desparecido. Um autor da época (Vilhena Saldanha)
retorquiu-lhe, com boas razões, que não: as raças «misturam-se mas não se extinguem».
Na verdade, como observava este seu crítico, nas chamadas invasões que envolvem
pontualmente actos de extremínio, a massa da população permanece18. Herculano, é
certo, estava consciente que a Lusitânia não era uma nação (nem sequer o Portugal do
séc. XII o era). Mas na época, muitos autores se referiam anacronicamente à Lusitânia
como se de uma nação se tratasse. Era pertinente falar-se da morte de uma nação?
Nesse tempo, no quadro das leituras organicistas, parecia fazer sentido, hoje não19.
Em 1853, nos primórdios da Regeneração, quando eram dominantes as leituras
organicistas das sociedades, quando estava na ordem do dia a construção da linha
ferroviária que iria ligar Lisboa a Madrid e o sentimento de declínio continuava em
voga, compreendem-se os temores de extinção da nação. Nesse ano, em polémica com
o jovem António Pedro Lopes de Mendonça, o mesmo Herculano exprimirá o receio de
que os caminhos de ferro levassem à assimilação de Portugal pela Espanha por via da
16
HERCULANO, Alexandre – «Pouca luz em muitas trevas 1579-1580». In Opúsculos IV (org., introd.
e notas de Jorge Custódio e J. M. Garcia). Lisboa: Presença, [1844], p. 383.
17
HERCULANO – «Cogitações soltas de um homem obscuro». In Opúsculos IV, p. 331.
18
SALDANHA, Vilhena – «História de Portugal pelo Sr. Alexandre Herculano». In HERCULANO,
A. – Opúsculos IV, p. 258.
19
Uma crítica deste organicismo em BRAUDEL, Fernand – «L’histoire des civilizations: le passé explique
le présent». In Écrits sur l’histoire. Paris: Flammarion, 1969, pp. 289-291.
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integração económica e civilizacional20. Vivia-se então a viva polémica suscitada pelo
projecto iberista de Sinibaldo Mas que, justamente, apostava na ligação ferroviária entre
os territórios peninsulares como instrumento de construção da uma grande Ibéria. Deve
dizer-se, aliás, que o problema que estava em causa nas polémicas da questão ibérica
era a da viabilidade de Portugal. Por outras palavras: tinha Portugal condições para
manter-se independente, quando na Europa da época sucedia a integração económica
e política de pequenos territórios, sobretudo na Península Itálica e no Zollverein
alemão? A teoria das grandes nações dizia que não21. Mas o nacionalismo cultural
português insistia que sim, que Portugal dispunha de recursos naturais e humanos
mais que suficientes não só para se manter mas para se tornar uma nação próspera e
progressiva. Além disso, pensavam muitos, o carácter nacional forjado nas vicissitudes
do tempo permanecia, tal como permaneciam uma tradição, uma cultura e uma língua
diferenciadas. E um grande império colonial. Outros autores, sobretudo a partir de
1870, quando a guerra franco-prussiana perturbou as consciências nacionais do velho
continente, insistiam também numa suposta diferença étnica.
Todavia, Sédan (1870) mostrava que um poderoso Estado-nação que até aí tinha
desempenhado um lugar central na diplomacia e que constituía a grande referência
cultural das elites europeias – a França – podia ser vencido nos campos de batalha e
profundamente abalado na sua consciência nacional. Como se explicava o fenómeno
nação? Como se compreendia a sua continuidade na história? A estas perguntas
procuraram responder numerosos intelectuais e políticos europeus do século XIX, desde
o célebre Discurso à nação alemã (1807), de J. G. Fichte. Foi no ambiente daquele
conflito militar que, no âmbito de uma ideia biologista, Ernest Renan exprimiu a
convicção de que a perda da Alsácia e da Lorena significaria Finis Franciae: a amputação
de uma parte do ser vivo (a nação) teria como consequência a extinção do corpo
nacional e do seu espírito. E que o princípio das nacionalidades (de que a França
fora o porta-estandarte na Europa) poderia fazer degenerar as lutas entre os povos
em extremínios de raças22. Alguns anos depois (1882) produzia a sua célebre reflexão
que ainda hoje constitui um marco significativo na problematização da temática: as
nações são entidades históricas, não são absolutas e eternas: «les volontés humaines
changent; mais qu’est-ce qui ne change pas ici-bas? Les nations ne sont pas quelque
chose d´éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La conféderation européenne,
probablement, les remplacera». Para compreender uma nação, qualquer explicação
linear e unilateral era insuficiente. Raça, língua, religião, geografia, história comum, em
si mesmas, isoladamente, não chegavam para a explicar. Mas mais do que isso, Renan
chamava a atenção para o facto de, na origem da unificação política dos estados se
encontrarem actos de violência e extremínio – «L’unité se fait toujours brutalement»23.
HERCULANO – «Os caminhos de ferro e a política» (18-04-1863). In Herculano desconhecido.
Porto: Ed. SEN, 1953, pp. 54-55.
21
REGNAULT, E. – «Nation». In GARNIER-PAGES (dir) – Dictionnaire politique. Encyclopédie du
langage et de la science politique. 2ª ed. Paris: Pagnerre, 1843, p. 625.
22
RENAN, Ernest – «La guerre entre la France et l’Allemagne» (1870). In Qu’est-ce qu’une nation? Et autres
écrits politiques. Paris: Imprimerie Nationale, 1996, pp. 179-180 e 186. Veja-se também, SCHIVELBUSCH,
Wolfgang – The culture of defeat. Londres: Granta Books, 2003, pp. 107-111.
��
RENAN – «Qu’est-ce qu’une nation?» (1882), p. 242 e p. 227.
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Quando os autores da época discutiam a viabilidade de Portugal, nem sempre
queriam dizer o mesmo. Fim da nação ou fim do Estado? Em 1580, Portugal perdera
a independência política mas permanecera como nação. Algo de comparável sucederia
com a Polónia no final do século XVIII. Mas torna-se evidente que para os nacionalistas
anti-iberistas não convinha diferenciar os conceitos de Estado e nação. Podiam assim
dramatizar a possibilidade do desaparecimento de Portugal, assinalando o risco letal
de se caminhar no sentido de uma nova união ibérica, quer numa forma monárquica
unitária quer republicana e federal. A estratégia passava também por identificar os
iberistas com os inimigos históricos – os espanhóis, os castelhanos –, como se se
tratasse dos inimigos do interior. Por seu lado, os adeptos da Ibéria insistiam (sem
sucesso) que no quadro da união política os Portugueses manteriam a sua identidade,
a sua memória, o seu património.
O jovem Antero de Quental, adepto de uma federação peninsular, esperançado
com a revolução espanhola de 1868, sustentava um conceito moral de pátria (não
coincidente com o de nacionalidade), não correspondendo à velha fronteira estabelecida.
Daí que renegasse a ideia de nacionalidade e de nação (que qualificava de moribunda).
Herdeiro do federalismo de Henriques Nogueira, Antero sonhava com uma solução
contratual e igualitária de integração dos povos peninsulares, único modo de a seu
ver se recuperarem as qualidades éticas de nobreza, força e justiça 24 – uma «grande
ilusão», como mais tarde reconheceria25. Tal como Latino Coelho ou Casal Ribeiro,
Antero acabaria pois por se distanciar do iberismo. Em sucessivas campanhas públicas,
a propaganda iberista surtiu efeito: o receio da dissolução não só do Estado mas
também da nação terá contribuido para isolar as propostas iberistas numa pequena
minoria que acabou por se diluir no decénio de 1880, quando a aposta africana já
estava bem na ordem do dia.
Mas os receios de Finis Patriae permaneceram. E fundamentavam-se também
na história – sobretudo nos tempos posteriores ao império oriental. Em 1879 na
História de Portugal, e em 1881 no Portugal Contemporâneo, Oliveira Martins retomava
a problemática de Herculano e de Antero. Traçava um retrato muito crítico do
percurso histórico nacional posterior ao século XVI, em que abundavam as metáforas
do organismo e as alusões à decadência e morte da nação. Da «catástrofe» que fora o
período do Imperio Oriental no século XVI (1500-1580), passara-se à «decomposição»
– do domínio espanhol ao fim do pombalismo (1777) – e à «anarquia espontânea»
– do reinado de D. Maria I ao final da Guerra Civil em 1834. Nação enferma, vítima
de uma doença prolongada – a degenerescência de carácter – Portugal estaria à beira
da catástrofe. Exemplo disso é o modo como vê a situação crítica a que se chegara
no reinado de D. Sebastião 26. Martins figurava o fim da autonomia política como
QUENTAL, Antero de – «Portugal perante a revolução de Espanha». In Prosas socio-políticas . Ed.
de Joel Serrão. Lisboa: Imprensa Nacional, [s.d.], pp. 239-241.
25
QUENTAL, Antero – «Carta a W. Storck» Ponta Delgada 14-05-1887, Cartas II. Ed. de A. M.
Martins. Lisboa: Ed. Comunicação, 1989, p. 836.
26
«Tudo convergia para arrastar a Nação a essa data infeliz de 1580. Os sintomas mórbidos, anteriormente expostos, diagnosticam a doença, e explicam a necessidade da catástrofe. Era um despedaçar
de todos os tecidos vitais, uma febre que destruía o sangue, um veneno que irritava todos os vasos do
organismo nacional. Era uma doença lenta, mortal, mas cujo termo foi precipitado por uma crise. Então
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morte da nação. Portugal morrera em 1580, como poderia de novo morrer nos finais
de Oitocentos: na continuidade dos trabalhos de Herculano e de Rebelo da Silva, a
advertência continuava no ar. De resto, em 1890, a propósito de crise do Ultimatum
britânico, compararia a situação a um «1580 sem D. Sebastião»27.
Após Alcácer Quibir, o sebastianismo, cuja função social Oliveira Martins valorizou,
teria significado o refúgio no mito e uma morte para a história da nação. E a
recuperação da independência política em 1640? Teria significado um ressurgir das
qualidades afirmadas nos finais do período medieval? De modo algum: «O Portugal
restaurado era apenas a restauração de uma forma, e não a revivificação de um corpo.
Contundido, miserável, roto, faminto, Portugal fora tombando, de baldão em baldão,
até ao fundo de um abismo de loucura vertiginosa, de abjecção torpe, onde agora
se debatia arruinado de corpo e alma»28. Este olhar sobre o Portugal da decadência
contrastava fortemente com o a avaliação muito positiva que tecia do período que vai
dos finais do século XIV aos finais do século, marcado pela vontade de homens como
os filhos de D. João I, Nun’Álvares e D. João II.
Já nos tempos de aproximação da crise de 1890-91, Oliveira Martins retrataria estes
heróis numa série inacabada de biografias. E sobretudo deixava em aberto um problema
que seria objecto de reflexão por parte de diversos autores nos finais de século: tinha
a sociedade portuguesa a coesão e a integração cívica – ou seja o espírito e cidadania
e a opinião pública necessárias para nelas firmar um projecto nacional? O diagnóstico
de Oliveira Martins sobre a situação portuguesa em 1879, a rematar a sua História de
Portugal, era particularmente negativo e céptico em relação ao futuro. Admitia que
Portugal fosse um caso excepcional na Europa da época – uma Turquia do Ocidente,
como diria poucos anos depois29 – os Portugueses desconheciam o patriotismo, não
respeitavam as suas tradições nem tão pouco as suas instituições. Nem mesmo os seus
grandes homens. Daí as patéticas interrogações com que rematava aquela sua obra:
continuava o processo de «decomposição» da nação? Ou poder-se-ia entrever «um
fenómeno de obscura reconstituição»? 30. A pergunta ficaria sem resposta, como um
desafio. Tudo dependia da vontade política das elites e do empenho cívico do povo
português em se regenerar. Mas mantinha em aberto a possibilidade de renovação
nacional.
Podemos encontrar outras reflexões críticas sobre Portugal em vários outros
autores da época num tom que não anda longe deste: Ramalho Ortigão, Eça de
se exacerbaram todos os males; e o moribundo, erguendo-se no catre, bracejando em delírio, caiu como
uma pedra, morto instantaneamente MARTINS, J. P. de Oliveira – História de Portugal. Lisboa: Imprensa
Nacional, [s.d.]. Vol. II, pp. 44-45. Veja-se também SILVA, Augusto Santos – «Morte, mediação, história:
um viagem tanatográfica ao pensamento de Oliveira Martins». Revista de História Económica e Social.
Nº 14 (Jul-Dez. de 1984) pp. 1-39.
27
MARTINS, J.P. de Oliveira – «Carta a Eça de Queiroz». In Correspondência de J.P. de Oliveira Martins.
Lisboa: P. A.M. Pereira, 1926, p. 137.
28
MARTINS – História de Portugal. Vol. II, p. 277.
29
MARTINS – Portugal Contemporâneo. 7ª ed. Lisboa: Guimarães, 1953 (1ª ed., 1881). Vol. III, p. 310. Juan
Valera, escritor e embaixador espanhol com quem se correspondeu, diria o mesmo da Espanha. ESTEBAN
DE VEGA, M. – «Decadencia, ‘Desastre’ y Regeneración en la España de fin de siglo». In ESTEBAN, M.
e MORALES, A. (eds.) – Los fines de siglo en España y Portugal. Jaén: Univ. de Jaén, 1999, p. 60.
30
MARTINS, J. P. de Oliveira – Portugal Contemporâneo. Vol. III, p. 298.
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Queiroz, José Júlio Rodrigues e, poucos anos depois, Basílio Teles, Silva Cordeiro e
Manuel Laranjeira. Mas talvez nenhuma tão cáustica como a do autor do Portugal
Contemporâneo. Nesta obra publicada em 1881, numa narrativa detalhada da história
nacional no século XIX, Oliveira Martins traçava um quadro devastador do regime
liberal e dos seus principais protagonistas. Identificava uma tendência (não apenas
portuguesa) no sentido das ditaduras. Considerava o pessimismo uma característica
intrínseca do carácter nacional – teria a ver com a própria apatia do povo. Admitia
que se estava numa crise. E que um cataclismo poderia vir a ocorrer. Em qualquer
caso, o futuro mantinha-se em aberto, indeterminado, tudo era possível: a integração
peninsular ou «ir vivendo, regeneradamente, à espera do que está para vir»31. Fosse
como fosse, a possibilidade da morte da pátria encontrava-se no horizonte já no decénio
de 1880. Para além dos factores internos, não se vivia no plano internacional – não só
na Europa, mas também em África – uma época de insegurança e incerteza? O olhar
crítico de Oliveira Martins sobre o Portugal da decadência (que a seu ver se acentuara
com a Regeneração) deixaria uma marca profunda nos seus contemporâneos, de Eça
de Queiroz e do próprio Ramalho aos mais jovens autores que se estreiam nos anos
80 e 90.
Este conjunto de sugestões assenta em representações instrumentais da história,
mobilizadas na argumentação política da época. Na cultura política portuguesa da
Monarquia liberal, a memória histórica ocupava um lugar de grande destaque.

2. A crise de fim de século e a dramatização da morte da pátria
Cunhada em França, a expressão fim de século designava tanto as novidades da
modernidade como as incertezas de um tempo considerado de declínio. Se é certo
que constitui uma categoria sobretudo usada na história literária32, não é menos
verdade, por outro lado, que pode configurar, em termos geo-políticos e de relações
internacionais, um tempo de transição que todavia se prolonga nos primeiros anos do
século XX . Nessa época passa-se de um padrão europeu para um padrão global 33 .
A Guerra Hispano-Americana (1898) e, poucos anos depois, a Guerra entre a Rússia e
o Japão (1905) marcaram bem a emergência de potências extra-europeias num cenário
mundial e configuraram um novo panorama internacional.
O último quartel do século XIX correspondeu a um tempo de paz na Europa e no
mundo. Mas isso não significa ausência de conflitos regionais e diferendos diplomáticos
que perturbaram essa conjuntura. Já fizemos referência à Guerra Franco-Prussiana de
1870-71, que teve como consequência o fim do II Império em França, a breve mas
marcante experiência da Comuna de Paris e a instauração da III República – à época
um regime dissonante, numa Europa dominada por velhas monarquias. Em 1890,
Portugal via-se obrigado a ceder às pretensões britânicas sobre os vastos territórios do
MARTINS – Portugal…, Vol. III. pp. 310-311.
WEBER Eugen – France…, pp. 9-11 e CEREZO GALÁN, Pedro – «El 98 y la crisis de fin de siglo». In
La crisis española de fin de siglo y la Generación del 98. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1999. pp. 75-76.
33
Veja-se UCELAY-DA CAL, Enrique – «Como cobertir a los perdedores en ganadores?». In Los 98
Ibéricos y el mar. Madrid: Sociedad Estatal Lisboa ’98, 1998. T. II. pp. 163-191 e MILZA Pierre – As
relações internacionais de 1871 a 1914. Lisboa: Ed. 70, 2007.
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interior africano entre Angola e Moçambique e a pôr de parte o projecto do Mapa
‑Cor-de-Rosa. Em 1896, a Itália sofria uma derrota em Ádua (Abissínia) e, pouco
tempo depois, em Fachoda, o expansionismo colonial francês e britânico estiveram
à beira de um confronto militar, só evitado pela cedência da diplomacia gaulesa
(Novembro de 1898). Nesse mesmo ano ocorrera a Guerra Hispano-Americana, que
resultou no fim do império colonial espanhol e numa profunda problematização da
Espanha como nação34.
Note-se, contudo, que a ideia da decadência e da degenerescência da raça era muito
anterior, relacionava-se com os efeitos físicos da revolução industrial e da miséria do
operariado em Inglaterra e França dos anos de 1840. Em 1857, o médico Benedict
Morel publicava o seu Traité des dégénerescences phisiques, intellectuelles et morales de
l’ espèce humaine..., que teria larga recepção na psiquiatria, antropologia e criminologia
europeias35. Mas foi sobretudo desde o decénio de 1870 que a ideia da decadência
e da degenerescência dos povos latinos frente aos anglo-saxónicos e aos germânicos
se difundiu muito antes daquelas situações de conflito e humilhação diplomática.
E nos finais do século, o expansionismo colonial e o imperialismo (palavra surgida
na Inglaterra do decénio de 1870 e difundida desde os princípios do século XX), o
darwinismo social e a «apoteose da força» (Oliveira Martins) pareciam dominar nas
relações internacionais. Importa caracterizar essa conjuntura em Portugal e avaliar em
que medida contribuiu para a afirmação do tópico Finis Patriae.
Como vimos, a ideia era bem anterior à crise de 1890-92. Mas a sua formulação
na expressão latina em Portugal data de 1890. O que é em si mesmo significativo.
Em França e em Espanha, as expressões Finis Galliae e Finis Hispaniae usavam-se
com frequência nesse final de século 36. Em Agosto de 1890, comentando o tratado
luso-britânico então assinado pelo governo português, Oliveira Martins afirmava
«é o sintoma mais eloquente de que (...) nos encontramos no princípio da liquidação,
Finis Portugalliae»37. O referido convénio impunha fronteiras bem mais estreitas para
Angola e Moçambique do que as sonhadas no Mapa-Cor-de-Rosa e condições muito
favoráveis à Inglaterra (liberdade de navegação, comércio e cultos naqueles territórios).
Era sentido pela generalidade das oposições ao governo de Serpa Pimentel como uma
ameaça à integridade nacional, agravando os efeitos do Ultimatum38. Os estudantes do
diário republicano A Pátria calculavam que as perdas territoriais sofridas por Portugal
no hinterland africano atingiam uma superfície de 620 000 km2 – ou seja uma área
cerca de sete vezes maior do que a do Portugal continental. Justificava-se pois, a seu
34
A bibliografia a este respeito é muito vasta. Veja-se LAÍN ENTRALGO, P.; SECO SERRANO, C.
(Eds.) – España en 1898. Las claves del Desastre. Barcelona: Galaxia Gutenberg; C. de Lectores, 1998 e
JOVER ZAMORA, J. M. e GÓMEZ-FERRER, G. – Historia Ilustrada de España. Madrid: Círculo de
Lectores, 1998. Vol. 8. pp. 110-137.
35
PICK, Daniel – Faces of degeneration. A European disorder 1848-c.1918. Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1989. pp. 44-50.
36
LAQUEUR, Walter – Fin de siècle..., pp. 7-8 e CRUZ SEOANE, Mª – «La prensa y la opinión
pública». In España en 1898…, pp. 293-294.
37
MARTINS, J. P de Oliveira – «O tratado I». In Portugal em África. Lisboa: Guimarães, 1953 (1890),
p. 77.
38
BRISSOS, José – «O tradicionalismo miguelista perante o Ultimatum». Clio. Nº 2 (1997) pp. 119-120.
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ver, a urgência de uma revolução contra o regime, acusado de aceitar esse «roubo»
levado a cabo pela Inglaterra e aceite pelo governo português. Daí as epígrafes em
letras garrafais – Finis Portugaliae e Isto dá vontade de morrer (palavras atribuidas a
Herculano, antes de morrer em 1877) – numa primeira página daquele periódico dos
princípios de Setembro de 1890 39.
Nos finais desse ano, Guerra Junqueiro publicava um conjunto de poemas de
intencionalidade marcadamente política, intitulado precisamente Finis Patriae. Numa
retórica nocturna, em que dominam ruínas, miséria e aviltamento, Junqueiro encenava
a morte da pátria, da nação e do próprio monarca – D.Carlos («Papagaio real, diz-me,
quem passa?/ – É alguém, é alguém que foi à caça/ Do caçador Simão!»). O olhar
panfletário sobre um Portugal devastado foi contestado na imprensa, entre outros
por um algo optimista Ramalho Ortigão 40. Mas na conjuntura da crise de 1890,
numa atmosfera política e cultural em que dominavam fundas apreensões em relação
ao futuro e a vindicta contra a Inglaterra e contra a monarquia, a ideia decadentista
da morte da pátria estava já muito marcada. Poucos anos depois, no drama Pátria
(1896), Junqueiro voltava a fustigar a dinastia de Bragança, agora num quadro mais
alargado e sistemático em que personificava a nação na figura de um Doido «enorme,
cadavérico, envolto em farrapos, as longas barbas flutuando» – espécie de rei Lear ou
de profeta sonâmbulo. A seu ver, o carácter português – bondoso, dúctil, indiferente à
coisa pública, destituído de memória social -, nas suas qualidades e defeitos, favorecia
os poderosos e explicava em larga medida o estado de decomposição da sociedade
portuguesa que Oliveira Martins já diagnosticara. Todavia, para Junqueiro, agora
distanciado da monarquia constitucional e do projecto cesarista de Oliveira Martins,
só a revolução republicana poderia salvar uma nação já considerada morta aos olhos
da Europa e do mundo: «Desde a crise do ultimatum inglês, que tanto podia significar
uma onda de vida nova como o estertor dum moribundo, resvala a nação dia a dia,
ao letargo estúpido da indiferença. Estará morta? Estará cataléptica? O futuro, breve
talvez, o vai dizer./ Mas na opinião do mundo, já Portugal não existe. Dura mas não
existe. Dura geograficamente, mas não existe moralmente. A Europa já considera isto uma
coisa defunta, espólio a repartir, iguaria a trinchar»41(sublinhado nosso). A dramatização
da morte moral da Pátria – ou seja da comunidade política, não da morte física,
territorial – encerrava uma inequívoca mensagem: a redenção só era possível através
da refundação que era a República.
Em 1905, Basílio Teles diria que o Ultimatum de 11 de Janeiro de 1890 fora o
acontecimento mais marcante desde as Invasões Francesas42. Para os homens que viveram
esse momento, compreende-se que assim fosse. E não há dúvida que a vivência desse
infausto evento seria marcante na formação dos políticos que, vinte anos mais tarde,
depois do 5 de Outubro de 1910, viriam a ascender ao poder. Em termos simbólicos,
39
A Pátria, 2-09-1890. Veja-se, a este respeito, MATOS, S. Campos – «Republicanismo radical e
movimento estudantil numa conjuntura de crise (1890-1891)». In Uma vida em História. Estudos em
homenagem a António Borges Coelho. Lisboa: Caminho, 2001, pp. 577-578.
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finissecular. Lisboa: Cosmos 1996, pp. 146-147.
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JUNQUEIRO, Guerra – Pátria. Porto: Lello, [1896], p. 203.
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na memória histórica do republicanismo, o Ultimatum como que sumarizou toda uma
crise que se iria prolongar nesses tempos finais do constitucionalismo monárquico.
No entanto, à distância de mais de um século, dificilmente se pode aceitar a
interpretação de Basílio Teles. É indiscutível que o memorandum britânico (logo
designado por Ultimatum) envolvia uma ameaça de corte de relações diplomáticas
e a possibilidade de ocupação de partes do império português se Portugal insistisse
na política expansionista. Abriu uma crise política e deu origem a um processo de
negociações diplomáticas com a Inglaterra que levaria à definição das fronteiras do
Império português. Mas não menos verdade é que sem o Ultimatum não deixaria de se
fazer sentir a crise financeira de 1891. Na verdade, as dificuldades das contas públicas
eram anteriores e tinham, em parte, raízes internacionais 43: haviam-se acentuado
com a queda das remessas dos emigrantes no Brasil (motivadas pela crise associada à
instauração da república naquele país, em 1889) e com a impossibilidade por parte
da casa londrina Baring Brothers de satisfazer as necessidades de crédito por parte
do Estado português. Em Maio de 1891 gerar-se-ia uma corrida ao levantamento de
depósitos bancários e a falência de diversos bancos44. No entanto, esta crise financeira
não terá tido consequências significativas na produção industrial 45.
Seja como for, os primeiros anos do decénio de 1890 foram muito marcados por um
fundo pessimismo acerca da situação portuguesa, agravado pelo Ultimatum britânico
de 1890, o tratado de Agosto desse mesmo ano com o governo inglês (que não chegaria
a ser aprovado no parlamento em Portugal) e a falhada tentativa revolucionária de
31 de Janeiro de 1891. Como diversos autores notaram, a crise tinha também uma
funda dimensão moral 46, de falta de confiança no regime e nas suas instituições
(parlamento, partidos políticos, chefe de Estado). Dramatizava-se a conflitualidade
política, centrando-a na questão do regime. Mais do que isso, punha-se em causa a
própria viabilidade do Estado e da nação como comunidade autónoma.
Eça de Queiroz, então cônsul em Paris, pedia notícias ao seu amigo Oliveira
Martins sobre os acontecimentos em Portugal. Este falava-lhe de derrocada, catástrofe e
afogamento «num banho de lodo»47. Na Revista de Portugal, a coberto de pseudónimos,
Eça comentava a situação com acutilante lucidez. O cronista político, sempre atento
aos acontecimentos do seu tempo (como bem demonstrara no Distrito de Évora e
n’As Farpas), não ficava atrás do ficcionista que retratara a «decadência» e colocara
Portugal no centro da sua obra de ficção48. Em Fevereiro de 1890, as movimentações
anti-britânicas, de um patriotismo emocional e a própria ambição do Mapa-Cor-de
43
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‑Rosa levavam-no a questionar o sentido de Portugal reclamar para si os territórios do
Mashona, entre Angola e Moçambique, quando não tinha recursos para dominar essas
vastas áreas do hinterland africano49. As manifestações de rua, comandadas por um
republicanismo radical que reclamava a acção directa de desforra contra Inglaterra e
contra a monarquia, esgotavam-se num ódio meramente negativo. Para Eça, esse ódio
tinha algo de fúnebre: «É uma ociosidade sinistra, lívida, que se encolhe a um canto,
na treva». Em lugar de «fazer mal à Inglaterra», necessário era, a seu ver, «fazer bem
a Portugal», «reconstituir a Pátria» pelo trabalho e pela valorização das actividades
produtivas, num programa de intenções gerais muito próximo do de Oliveira Martins
e de Alberto Sampaio50. A evolução dos acontecimentos levava-o a perceber que, na
situação de crise que se vivia, o exército se tornava o foco de todas as esperanças e
que os sargentos eram instrumentalizados pelo republicanismo. Ante o descrédito do
parlamentarismo e da oligarquia que se encontrava no poder, desenhavam-se a seu ver
duas soluções. Uma, a República, que na sua perspectiva apocalíptica, teria consequências
devastadoras: «seria a confusão, a anarquia, a bancarrota» e até a perda da independência
(isto no caso de se instalar em Espanha uma República conservadora que depois
apoiasse idêntica solução em Portugal). A outra, reformista, que passaria pelo reforço
do poder real, «uma revolução feita de cima», apoiada pelos sectores conservadores,
estava a seu ver condenada a não ser compreendida pela opinião pública, que nela
veria um regresso ao poder absoluto. Ante estas alternativas restava-lhe a muito ténue
esperança de que «as nações têm a vida dura» – «duríssima», no caso de Portugal51.
Na correspondência de Eça de Queiroz com a sua mulher pode-se rastrear como
os seus receios e breves esperanças (por exemplo quando soube que Oliveira Martins
ia integrar o governo de Dias Ferreira, em 1892) se foram afirmando ou esfumando.
De Lisboa, em Maio de 1890, confessava-lhe que Oliveira Martins não cessava de
«profetizar catástrofes com voz sombria» e que saía aterrado dos serões em casa dele52.
Era o tempo em que os Vencidos da Vida se encontravam regularmente e discutiam a
crise. Mas, ao invés do que por vezes se diz, o tão discutido vencidismo não se esgotava
numa atitude de cepticismo e descrença em relação à situação. Envolvia uma esperança
de renovação, sobretudo voltada para a possibilidade de Oliveira Martins vir a pôr em
prática o seu programa reformador.
Em Outubro desse ano, já em Paris, Eça intentava compreender «a anarquia actual»
e transmitia ao mesmo Oliveira Martins a sua leitura da situação – «uma solução
simplista – uma Tirania. É necessário um sabre, tendo ao lado um pensamento. Tu és
49
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capaz de ser o homem que pensa – mas onde está o homem que acutila? Em antigas
cavaqueiras falámos por vezes do Rei. Mas é ele um Homem? Ou é ele simplesmente
um Ceptro? A situação parece-me medonha. Não creio que haja ministério capaz de a
salvar»53. Poder-se-ia pensar que se tratava de meros desabafos conjunturais dirigidos
à mulher e aos amigos mais íntimos. Mas outras cartas e outros textos tornados
públicos mostram que o receio de um Finis Patriae estava bem enraizado na mente
do romancista e de alguns dos seus amigos.
Poucos dias após a tentativa revolucionária do 31 de Janeiro de 1891 – que considerava mais um episódio da «anarquia» em que Portugal mergulhava, agora também
no exército – Oliveira Martins retorquia ao romancista: «Esta crise, meu caro José
Maria, veio com efeito provar que Portugal pede um tirano, mas a nossa desgraçada
pátria nem tiranos produz... Tudo é papas! Temos a consistência de alforrecas»54. Há
muito (pelo menos desde 1875) que Martins via nos sinais dos tempos a tendência
europeia para o cesarismo e as ditaduras. Ele próprio, desde 1883, admitia uma
ditadura como meio de melhorar a administração pública, recompor as finanças do
Estado e impulsionar as actividades produtivas55. Pouco depois, o fracasso da Vida
Nova – facção do Partido Progresssista a partir da qual intentara levar por diante o
seu programa reformista – acentuou decerto a sua desilusão e cepticismo.
Em 1887, Antero havia-lhe confessado a sua convicção de que «as sociedades
perdidas [como Portugal] não querem de modo algum reforma: preferem o cataclismo.
Impedi-lo excede pois o poder dos indivíduos, por mais capazes ou mais heróicos que
eles sejam: isso está para lá da esfera em que os indivíduos se movem e têm acção
no curso das coisas (…). Uma dessas crises limpa o terreno de muitos embaraços».
Ou seja, a evolução da ordem social escapava, em larga medida, à acção individual.
E como os Messias se gastam, aconselhava-o a reservar-se e esperar por uma melhor
oportunidade para intervir ao nível do poder56.
Como noutros tempos de crise, o messianismo era uma tentação. Mas ainda havia
algum messias que a pudesse salvar? E caso houvesse, qual o seu perfil? Herói e santo
como o Nun’Álvares de Oliveira Martins? Militar qualificado pelas provações das
campanhas africanas como Mouzinho de Albuquerque? O próprio Rei D. Carlos, como
se chegou a discutir nos anos críticos iniciais do seu reinado?57 Algum tempo depois,
Bernardino Machado, que chegou a ser representado a cumprimentar a figura de Jesus
Cristo?58 João Franco, a quem chamaram mesmo o Messias 59? Ou, num plano poético,
a figura sonâmbula do Rei-menino regressado numa manhã de nevoeiro evocado por
António Nobre? Há muito passados os tempos da revolução liberal e dos combates
pela implantação do regime constitucional, desaparecidos no decénio de 1880 Fontes
Pereira de Melo e Anselmo Braamcamp – figuras emblemáticas da Regeneração e do
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Partido Progressista – instalava-se a tradicional ideia de que aos heróis se sucedem os
pigmeus. Ou seja, sublinhava-se a ausência de homens à altura das circunstâncias.
O que só acentuava os mais fúnebres temores e expectativas messiânicas 60. Estas
tinham adquirido grande projecção na tradição cristã. Ao tópico de queda, conotado
com a ideia de que o tempo é degradação, associava-se a ideia de fim da história.
O que não invalidava a esperança de salvação futura61. Antes pelo contrário: a crença
na redenção última alimentava-se da obsessão com a queda.
A voga do messianismo em Portugal não era caso único na Europa da época.
Difundia-se também na Espanha, por essa época. Intelectuais como Joaquin Costa,
Macías Picavea ou Pompeyo Gener sustentavam ideias de ditadura e a expectativa de
um salvador – um cirujano de hierro, nas palavras de Costa, em 190062.
No Verão de 1891, em plena crise financeira e política, desta vez em carta dirigida
ao conde de Arnoso, Eça voltava a referir-se à desordem e anarquia nas ideias, na
economia e na política, que lhe transmitia Emídio Navarro, acabado de chegar de Lisboa.
A revolução republicana promovida pelos radicais parecia-lhe inevitável, atendendo
à influência que estes tinham alcançado no Exército e na Marinha. E vaticinava:
«com o triunfo da Revolução – eu creio que Portugal acabou. Só o escrever isto faz
vir lágrimas aos olhos – mas para mim é quase certo que a desaparição de Portugal
há-de ser a grande tragédia do fim do século. A Espanha não pode deixar de intervir»
(sublinhado do Autor). Eça antevia um cenário em tons extremamente sombrios.
Intervindo em Portugal, e ao invés do que figurara anos antes no conto A Catástrofe
(1878) – a invasão por uma potência estrangeira suscitando uma saudável reacção
nacional no sentido do ressurgimento –, a Espanha não mais deixaria o domínio de
Portugal pois compraria a adesão da Europa com as colónias portuguesas distribuidas
pelas grandes potências coloniais da época (Inglaterra, França e Alemanha). O território
português seria retalhado pelas grandes potências como a Polónia o fora nos finais do
século XVIII. Em contraste com o que se passara noutras crises, em 1891 não havia
recursos financeiros nem homens políticos à altura das circunstâncias. Daí o seu juízo
terminante: «...esta crise me parece a pior – e sem cura»63.
Nesta visão tão negativa, além dessa vaga crença na vida «duríssima» da nação a
que se referira em Abril de 1890 haveria apesar de tudo alguma margem, por diminuta
que fosse, para a esperança? Viver na memória do passado «e esquecer o que é na
convivência do que foi» – a solução do Oliveira Martins, desiludido da experiência
do poder, em 1892, parecia ser uma solução individual – escrever as biografias
d’Os filhos de D. João I e de Nuno Álvares. Na verdade, não era meramente individual,
pois envolvia uma acção cívica com efeitos sociais: no dizer de Eça, ao reconstruir
a Pátria reavivando o sentimento patriótico, reaportuguesava-se Portugal64. A ideia
60
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andava no ar pela voz dos poetas da chamada geração de 90 – Alberto de Oliveira
e, mais tarde, Afonso Lopes Vieira. António Nobre e Alberto Oliveira tinham bem
presente o exemplo de Nun’Álvares. Este último sonhava com uma possível reedição
messiânica do seu exemplo de santidade e heróismo65 que Oliveira Martins trouxera
para primeiro plano com a sua biografia (1893). Não fora o condestável um exemplo
superior de heroísmo guerreiro e dedicação, virtudes posteriormente acrescentadas das
qualidades cristãs de desprendimento, caridade e humildade?
Martins advertira, contudo, que tal como a história não se repete também os heróis
não se repetem. E na perspectiva de Eça de Queiroz (ao contrário do que por vezes se
insinua) o verdadeiro patriotismo não era tradicionalista, retrospectivo e imobilista,
antes se voltava para o presente e o futuro. Embora não esquecesse o passado, esse
patriotismo só podia ser empreendedor e prospectivo – com de resto já o declarara
a Pinheiro Chagas, em animada polémica, em 188166. Não surpreende assim que no
final do século advertisse também Alberto de Oliveira que não se curavam misérias
«ressuscitando tradições». Tomás Ribeiro, Pinheiro Chagas e outros autores afins desse
nacionalismo cultural romântico que dominara os decénios de 1830 a 1860 não haviam
contribuído, a seu ver, para a renovação moral da nação67. Era um facto. Mas António
Nobre e Luís de Magalhães, entre outros, alimentavam o mito de D. Sebastião que, já
no decénio de 1920, viria a suscitar uma aguerrida polémica entre António Sérgio e
Carlos Malheiro Dias.
Se a conjuntura estava saturada com advertências e vaticínios de morte da pátria,
importa lembrar que, precisamente a respeito do modo como ocorreria o seu estertor,
não havia consenso. Como se processaria essa morte? Seria súbita, sob a forma de uma
catástrofe, como Eça admitia? Ou, pelo contrário, arrastar-se-ia no tempo, num processo
de decomposição como a teoria da degenerescência de Morel e Max Nordau sugeriam?
Oliveira Martins era deste último parecer, a doença ia corroendo progressivamente o
corpo nacional, exangue :«...é uma ilusão imaginativa, supor acabamentos súbitos dos
povos: nunca sucede isso, vai-se entisicando pouco a pouco e só a distância põe em
perspectiva instantânea o que levou anos, às vezes séculos a consumar-se»68. Aquando
da guerra hispano-americana de 1898, um observador português sustentaria esta mesma
tese: não há morte instantânea de uma nação, a agonia pode prolongar-se durante
anos e por vezes arriba-se do estertor69. Mas outros cronistas da imprensa periódica e
poetas encenavam uma morte em trágica, catastrófica, instantânea. Alberto Oliveira,
por exemplo, referia-se à sua geração como uma «geração sonâmbula que faz alas para
ver Portugal tombar na cova»70. O destino dessa juventude a que pertencia parecia-lhe
o de levar a cabo os cerimoniais fúnebres da pátria71.
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Poder-se-ia pensar que, com o seu optimismo histórico herdeiro da filosofia
racionalista do progresso do século das luzes, os republicanos estavam imunes ao
pessimismo dos finais do século. De modo algum. Em Junho de 1897, num tempo
de dificuldades financeiras, ante a iminência de o governo de José Luciano de Castro
arrendar diversas linhas de caminhos-de-ferro portugueses a uma empresa estrangeira,
João Chagas agitava de novo na imprensa periódica a ameaça da catástrofe e do fim
da pátria72. Na sua óptica proteccionista, vendendo os caminhos de ferro, o governo
introduzia em Portugal a administração estrangeira e matava a nação. Outro registo,
bem diverso era o do diário dirigido pelo progressista Emídio Navarro: reconhecia as
dificuldades da situação mas distanciava-se do tom apocalíptico da esquerda 73. Por
essa época corria que José Luciano pretendia até mesmo arrendar a baía de Lourenço
Marques à Inglaterra. Na imprensa estrangeira falava-se que a Inglaterra e a Alemanha
tinham decidido dividir entre si os territórios das colónias portuguesas74. E, na verdade,
a convenção de 30 de Agosto de 1898 entre aqueles dois estados previa que, em
caso de colapso financeiro, se procederia à partilha de Angola e Moçambique. Mas
o Tratado de Windsor poria fim às especulações – a Inglaterra estava interessada na
permanência do Império português. Em finais de 1907, o médico Manuel Laranjeira
interrogava-se «O mal, na verdade, será de morte? Estará isto, como se diz expressiva
e resumidamente, irremediavelmente perdido? Estará a raça portuguesa (...) como
agregado autónomo, como indivíduo colectivo, condenada a desaparecer integralmente,
isto é, a ser dissolvida na massa comum da espécie humana? Será Portugal, na frase
cruel do lord inglês [Salisbury]– uma nação morta, destinada a ser devorada pelas
nações vivas?». E logo respondia negativamente, lembrando que a par da tendência no
sentido do declínio havia uma dimensão ascencional de progresso em todos os povos.
Poder-se-ia falar de degenerescência, no caso português? Laranjeira rejeitava a teoria
de Max Nordau para explicar o pessimismo nacional. Preferia falar de desagregação
e de uma aporia que residia no problema tão invocado pelos intelectuais portugueses
herdeiros do espírito das luzes: a ausência de instrução das massas e a falta de preparação
da elite75. A temática seria largamente discutida pelo grupo da Seara Nova, em Espanha,
por Ortega (entre outros) já nos anos 20. Mas em Fevereiro de 1909, tomado pelo
dasânimo, Laranjeira anotava no seu diário: «creio que isto é uma raça perdida. Começo
a crer que biologicamente a nossa decadência degenerativa é manifesta. Não se trata
apenas duma desagregação da alma colectiva, trata-se duma dissolução mais funda,
mais íntima, passada na alma de cada um. Dá vontade de morrer – de vergonha»76.
Manuel Laranjeira retomava as palavras atribuídas a Herculano («isto dá vontade da
gente morrer»).
O cansaço, o tédio, o «infinito desgosto de tudo», a obsessão da morte (individual e
colectiva) que testemunhava ao seu amigo Miguel de Unamuno marcam esta consciência
atormentada num tempo de transição entre um mundo que acaba e um mundo que
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ainda não existe. «A nossa época é horrível porque já não cremos – e não cremos ainda.
O passado despapareceu, do futuro nem alicerces existem. E aqui estamos nós, sem
tecto, entre ruínas», como diria Raúl Brandão77.
Unamuno, porventura o lusófilo espanhol que mais amou Portugal, impressionado
com o testemunho do seu amigo Laranjeira, dedicaria à nação que tão bem conheceu, ao
seu carácter (a psicologia dos povos continuava em voga nesses princípios do século XX
e assim seria, pelo menos até ao fim da II Guerra Mundial) e ao momento crepuscular
que então se vivia, páginas de inegável lucidez, comandadas embora pelo conceito de
volksgeist 78. Admirador de Oliveira Martins e do seu olhar trágico sobre o percurso
histórico de Portugal, o filósofo de origem basca veria nesse percurso um prolongado
naufrágio a que não faltava um imenso cemitério – o oceano – em que descansava
agora a sua glória. Interrogava-se, «E este murmúrio do oceano, estas queixas que
vêm do seu seio quando o sol nele se deita – não são acaso as vozes das pobres almas
portuguesas que vagueiam errantes pelas ondas?», para concluir que além do oceano
o próprio território português era «um purgatório povoado de almas»79. Sublinhe-se
ainda que o olhar emocionado e trágico de D. Miguel de Unamuno sobre o Portugal
dos últimos tempos da monarquia (Julho de 1909) encerrava ainda uma alternativa
radical. Nessa conjuntura crítica, um ano após o regicídio, via duas possibilidades: a
salvação ou a «anulação completa»80. Ou seja: renovação ou morte anunciada, como
sempre temática-chave da sensibilidade apocalíptica.
O cansaço da civilização, a crise de confiança no progresso, o cepticismo, a incerteza
do futuro, o regresso a um passado perdido, ideal, o apelo do nada marcam o ambiente
finissecular. Como sugerimos, esse conjunto de sentimentos já se afirmam nos autores da
chamada Geração de 70. Na verdade, os sentimentos de tédio, mal estar civilizacional,
impotência ante a necessidade histórica, pessimismo, depressão da vontade e nihilismo
estão já bem marcados, em diferentes registos, nas obras de Antero, Oliveira Martins e
Eça de Queiroz. E deixariam uma marca persistente na posterior problematização dos
problemas portugueses. O inventário da desordem e desagregação do sistema liberal
e de um mundo que mudava tão rápido aos olhos dos mais atentos observadores
distanciava-os do optimismo existencial iluminista e da sua fé absoluta na razão como
instrumento supostamente infalível no conhecimento dos problemas humanos. A própria
ideia de um progresso unilinear e constante era questionada e posta de parte em nome
da indeterminação. Os paralelos do declínio finissecular com Portugal nos finais do
século XVI e com a queda da civilização romana eram invocados. O vazio, a noção da
relatividade de todas as coisas e da insignificância da vida individual levava alguns a
motivarem-se pelas filosofias e religiões orientais – caso do budismo. Tout passe, tout
lasse, tout casse81 – era o espírito que levava Oliveira Martins a sentir-se atraído por
livros sapienciais como o Eclesiastes ou o Livro de Job.
BRANDÃO, Raúl – Memórias. Lisboa, 1998. T. I, p. 36.
UNAMUNO, Miguel de – «Um povo suicida». In Por terras de Portugal e da Espanha. Lisboa: Assírio
e Alvim, 1989 (1ª ed., 1911; texto de Nov. de 1908). pp. 61-66.
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O espírito de Finis Patriae prolonga-se para além da crise de 1890-92. O regresso
do rotativismo a partir de 1893, a ditadura de Hintze Ribeiro e João Franco (1894-95)
e o ambiente político dos finais do século e princípios do seguinte não contribuiram
para melhorar as expectativas das elites portuguesas. As dissidências nos velhos partidos
de notáveis da monarquia (Regenerador e Progressista), as alianças conjunturais com
facções adversárias, a permanência do carácter oligárquico do regime (acentuado pelas
restrições do sufrágio adoptadas em 1895), do caciquismo e do clientelismo contribuiram
para bloquear as possibilidades de reforma do sistema e de renovação da elite. As
críticas que Oliveira Martins tecera ao regime – a par de várias outras de homens
ligados ao regime constitucional ou de republicanos – não foram tidas em conta. Se
acrescentarmos as dificuldades financeiras (que apesar da melhoria relativa das contas
públicas) se mantiveram, compreende-se que o ambiente pessimista se prolongasse.
Na verdade, também o sentimento de impasse político se agravou nos últimos anos
do reinado de D. Carlos, com a chamada ditadura de João Franco (1907-08).
Quando a poesia decadentista e simbolista continuava a ser dominada pelas atitudes
derrotista e pessimista, Gomes Leal, poeta panfletário que desde 1881 alcançara grande
audiência, abria o seu Fim do Mundo (1900) com a intenção de traçar o diagnóstico
desse tempo de «apocalipse social» e decadência: «O Século vai findar na orgia e na
demência./ Reina o luxo e o cancã. Caem bancos aos pares./- Façamos tua autópsia, ó
louca decadência!»82. E previa um cataclismo, um grande conflito de «raças esfomeadas»
na Europa. Por seu lado, no drama O fim, escrito pouco depois do Regicídio, no cenário
de um paço real decadente e miserável, António Patrício encenava a decrepitude dos
últimos tempos da monarquia. Uma velha rainha sonâmbula, «exilada» no seu próprio
paço, exprimia esse momento de dissolução e incerteza, à espera do juízo final. E não
faltavam sequer os tópicos do regresso de um antigo Rei (o desconhecido), da morte
da raça, da loucura (da rainha, de uma aia), do triunfo pela morte83.
Tempo fúnebre, Finis patriae, para além de fim do mundo, associava-se pois
também ao fim de uma monarquia de sete séculos. Diverso, a este respeito, foi o caso
da Espanha. Na verdade, se a derrota de 1898 representou um evidente fracasso militar,
não se traduziu todavia numa ameaça para a monarquia da Restauração. Não houve
nenhuma tentativa revolucionária contra o regime (ao invés do que sucedera em Portugal
em 1891, um ano depois do Ultimatum inglês), nem sequer numa crise política ou
financeira. Apesar de se ter saldado numa pesada derrota militar e na perda do império
colonial, as consequências de El Desastre não terão sido catastróficas84 (nem todos o
historiadores espanhóis concordam todavia com esta interpretação85). Já o Ultimatum
teve consequências políticas relevantes na crise da Monarquia Constitucional portuguesa
e na afirmação de uma consciência republicana. Contribuiu para a crise de confiança
82
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nacional que com ele coexiste. Mas não terá afectado as actividades conómicas. Ou
seja, entre as realidades vividas e a sua dramatização em termos catastrofistas vai uma
considerável distância.

3. A morte de Portugal para além do fim da monarquia
Não deixa de ser impressionante a frequência com que os mais marcantes intelectuais
portugueses oitocentistas representaram o declínio da nação e a sua morte. Significativo
é que fosse precisamente no tempo de afirmação dos intelectuais como grupo específico,
não apenas em Portugal mas também em França e Espanha86, que se multiplica toda
uma literatura apocalíptica anunciando o fim próximo destas nações. Poder-se-á admitir
que as narrativas trágicas das histórias nacionais, que se difundem tanto em Portugal
como em Espanha por esta época, fizessem parte de uma estratégia de afirmação e
alargamento da intervenção pública desses mesmos intelectuais. Terão as camadas
populares aderido aos diagnósticos catastrofistas? Ao certo, não podemos sabê-lo.
É impossível fazer um inquérito social a mais de um século de distância. Ainda assim,
não poderá a opinião publicada transmitir indirectamente, de um modo mediato,
tendências da opinião pública? Cremos que sim. Contudo, é de admitir que as camadas
populares, em larga medida a viverem em condições difíceis, tenham permanecido
alheias à problemática. Assim, por exemplo, na Primavera de 1898, logo no início da
guerra entre a Espanha e os Estados Unidos instalou-se a convicção entre a corte e nas
elites políticas portuguesas de que viria a ocorrer uma revolução republicana no país
vizinho, na sequência da sua previsível derrota no conflito. E que, nesse caso, também
em Portugal a monarquia podia ser derrubada87. Ora se isto sucedia nos meios políticos
mais informados, que pensar da maioria da população, rural e iletrada? Evidentemente,
é de crer que se mantivesse alheada de tais conjecturas abstractas.
Seja como for, a consciência de que se vivia um momento de transição entre dois
mundos, em que tudo era possível – salvação ou catástrofe – estava muito difundida
entre uma intelligentsia, divorciada das condições concretas da sociedade portuguesa.
Seria possível prolongar durante muito tempo aquele sentimento? O curso da história
nesse imediato primeiro decénio do século XX mostrou que não. A sobrevalorização
da morte e a obsessão do fim, já tão marcadas na cultura romântica – a que não
faltaram, em 1903, o boato de que o fim do mundo estaria próximo, as interpretações
apocalípticas do terramoto de 23 de Abril de 1909 e a passagem do cometa Halley
(21 de Abril e 18-19 de Maio de 1910) – marcaram esse tempo perturbado. As
expectativas de renovação que a ideia republicana transportava correspondiam afinal,
em larga medida, ao sentimento de urgência de futuro que se difundia entre as camadas
populares urbanas88. Exemplo disso mesmo não foi a vitória das listas republicanas
em Lisboa, em Novembro de 1908?
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Poder-se-ia pensar que o colapso da Monarquia Constitucional e a instauração
de um novo regime político puseram fim às elocubrações sobre o Finis Patriae, tanto
mais que, longamente esperada, a ideia de República ganhara uma marca mítica e
messiânica. Como se sabe, uma vez instaurado, em 5 Outubro de 1910, não tardaria
que o novo regime entrasse em crise – crise política, social, económica – agravada
pela conflituosidade social, a radicalização da questão religiosa e a Grande Guerra de
1914-18. Na dificuldade de se gerir a alternância no poder de programas políticos
diversos (foi inviável construir um partido republicano conservador que alternasse
com o Partido Democrático), depressa se voltou à lógica da relação queda/reparação.
Em 1912, em carta dirigida ao seu amigo Luís de Magalhães, António Feijó, então
Embaixador em Estocolmo, exprimia o seu receio (que também era o de um outro
amigo seu não identificado) de que Portugal viesse a perder a independência política a
curto prazo. Para Feijó, uma futura «restauração, mesmo que fosse possível, não seria
senão a continuação do que está, virado do avesso»89. Na verdade, a dramatização dessa
dicotomia – renascimento ou morte – difundira-se muito desde a crise de 1890-92.
Já Anselmo de Andrade chamara a atenção que essa era a lógica em que frutificava
o messianismo. E Lúcio de Azevedo sublinhara que este messianismo se fortalecia nos
momentos de crise90. O sentimento de urgência na busca de um Messias nos últimos
anos da monarquia, o culto popular que se desenvolveu em torno da figura de Sidónio
Pais, o debate sobre o perfil do herói português no decénio de 1920, as expectativas
de ordem pública e da emergência de um Estado forte – às quais corresponderia a
partir de 1933 o Estado Novo91 –, transportavam afinal anseios de superação de um
presente decepcionante ou até inaceitável. Ao dramatizarem o presente e o passado, os
discursos messiânicos, marcadamente ideológicos, facilmente recorriam a argumentos
em que as ameaças de morte da Pátria eram vistas enquanto responsabilidade dos
inimigos políticos: assim, por exemplo, sectores republicanos na oposição identificaram
a Ditadura Militar com o perigo espanhol e um Iberismo que levaria à ruína da nação;
ou, já durante o regime de Salazar, sectores conservadores – designadamente um certo
catolicismo providencialista e messiânico – associaram comunismo e morte 92.
Ainda hoje, passados que são mais de trinta anos sobre a instauração do regime
democrático, o tópico do Finis Patriae está longe de se ter esgotado. Findo o Império,
nos anos que se seguiram ao 25 de Abril, o debate centrou-se nas alternativas então
abertas: a vocação de Portugal devia dirigir-se para a Europa, para o Atlântico – tendo
em vista os novos estados africanos de língua portuguesa e o Brasil – ou, em termos
mais gerais para o movimento dos Não‑alinhados (a então designada opção terceiro
FEIJÓ, António – «Carta a Luís de Magalhães de 7-10-1912». In MATOS, A. Campos – O mistério
da estrada de Ponte de Lima. Lisboa: L. Horizonte, 2001. pp. 58-59 e p. 18. E prosseguia «O mal está nos
homens e esses não se mudam com sublevações nem revoltas». Ou seja, não vislumbrava possibilidade de
reconstruir o país com os mesmos homens e, sobretudo, com os militares.
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‑mundista)? A reflexão sobre o percurso histórico nacional ficou bem documentada
primeiro na ficção, depois no cinema, no ensaio e nas ciências humanas, com destaque
para a história. A euforia da adesão europeia acabaria por dissipar-se na controversa
administração dessa oportunidade histórica que foi a integração na Comunidade
Europeia, bem traduzida na frieza dos indicadores económicos e financeiros quando
comparados com as estatísticas de outras nações. Não surpreende pois que, nos últimos
anos, em ambiente de crise financeira, jornalistas, romancistas, historiadores e ensaístas
continuassem a problematizar a viabilidade de Portugal. A própria expressão Finis Patriae
voltou a ser usada com frequência, estabelecendo-se, por vezes, um paralelo com a
situação vivida em finais de Oitocentos. Em Novembro de 1998, um debate televisivo
entre Mário Soares e Álvaro Cunhal, promovido pelo Instituto de Defesa Nacional,
subordinava-se ao tema A União Europeia e a crise de independência/identidade nacional.
O debate centrava-se na questão da soberania nacional num contexto de mundialização
e de afirmação das instituições supra-nacionais europeias. Finis Patriae estava presente
no próprio título. Estaria a União Europeia a pôr em risco o lugar do Estado-Nação?
Os chamados eurocépticos viam no federalismo o Finis Patriae anunciado. Como é
sabido, a própria integração de Portugal na Comunidade Europeia, em 1986, não
fora unânime: entre os seus críticos encontravam-se, por razões distintas, sectores da
direita mais conservadora e, à esquerda, o Partido Comunista Português.
Nos dois últimos decénios, a integração europeia e o desenvolvimento do mercado
ibérico – com o crescente investimento de capitais espanhóis em Portugal – fez ressurgir,
sobretudo em sectores políticos conservadores, o receio do iberismo e da perda da
independência nacional no seio de uma nova Ibéria. Regressaram os velhos fantasmas
da fusão ibérica93. A crise financeira que se acentuou em 2001 e as demissões de dois
primeiro-ministros (António Guterres em Abril de 2002 e Durão Barroso em Junho de
2004, embora por razões bem diversas), os modestos índices da economia portuguesa
e o desempenho negativo das finanças públicas contribuíram para forjar um ambiente
pessimista sobre o presente e o futuro: «Isto não tem saída. Portugal acabou, estamos
condenados à mediocridade... – ouve-se cada vez mais»94. Multiplicaram-se as alusões
a duas analogias produzidas pelos referidos primeiro-ministros – uma delas a justificar
um abandono do cargo, o risco de a situação portuguesa cair num «pântano» (Guterres);
a outra, pouco após uma tomada de posse, considerando o país «de tanga» (Durão
Barroso). E mais recentemente, a propósito do agravamento do défice das contas
públicas e das pressões de uma agência internacional de rating insiste-se no tema da
«morte lenta» ou na ameaça de que Portugal pode acabar 95.
Uma última questão se pode colocar: haverá uma continuidade entre este espírito de
Finis Patriae dos últimos anos e a atitude pessimista dos finais do século XIX – princípios
do século XX? Decerto. Na verdade, a herança da atitude crítica e pessimista de Oliveira
Martins e de Eça de Queiroz atravessa todo o século XX e permanece bem viva, ainda
hoje, em sectores da intelectulidade portuguesa. Por outro lado, um patriotismo localista
A imprensa periódica portuguesa e espanhola assinalaram estes receios. Veja-se, por exemplo,
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bem enraizado nas camadas populares, patente na valorização das diferenças nacionais
e regionais, coexiste com aquela atitude. Poder-se-iam dar exemplos da osmose das
duas atitudes em pessoas oriundas da elite intelectual e noutras provenientes de meios
sociais desfavorecidos. Seja como for, é significativo que de acordo com os resultados
de um recente inquérito, a esmagadora maioria dos Portugueses (92%) tenha orgulho
na história da nação (92%), nas artes e na literatura do seu país96. O que contrasta
com o ambiente pessimista que vivem as elites nos últimos anos.
Nos finais de Oitocentos e grande parte do século seguinte, o tópico do fim da pátria
prendia-se com o muito difundido biologismo social que, em termos deterministas,
antecipava o futuro, dramatizando a catástrofe iminente. O apocalipse da nação, como
todas as sensibilidades apocalípticas, transportava consigo uma intencionalidade de
redenção e ressurgimento – quando não de revolução social e política. Esta aspiração
de renascença correspondia afinal às expectativas do homem moderno, dividido entre o
mundo tradicional e o novo mundo saído das transformações da Revolução Industrial.
Num tempo de laicização, em que Nietzsche anunciara a morte de Deus, o sentimento
de desenraizamento e Queda generalizava-se entre os intelectuais europeus. Mas a
obsessão do fim trazia consigo a intencionalidade de reinício e renovação. Numa nação
da periferia ocidental europeia que parecia resistir à modernidade, compreende-se assim
que, nos finais do século XIX, tantos intelectuais aderissem a uma narrativa unilinear
da histórica da nação – queda, expiação, redenção97 – que, afinal, tem uma matriz
cristã. Com Oliveira Martins, essa narrativa do declínio adquiriu um cariz trágico.
Dramatizava-se a ideia de fim – da monarquia, da pátria, da nação, do século, do
mundo – como se esse fim anunciado fosse a condição para a renovação. Processo
adoptado também pelos chamados regeneracionistas em Espanha98.
Um século depois, num contexto nacional e internacional bem distinto, noutra
época de incerteza, quando ruiram as grandes narrativas historicistas que antecipavam
estádios futuros de progresso social pré-inscritos em passados idealizados (e por isso
mesmo representados em termos abstractos), quando as grandes crenças finalistas
parecem esgotadas – a atitude de dramatização do Finis Patriae permanece noutros
termos. Cepticismo e descrença em relação às possibilidades de Portugal acompanhar
as nações mais desenvolvidas da Europa? Ensimesmado conformismo? Ou ainda, vaga
nostalgia de dissolução no nada, para que seja possível renascer no dia «inicial inteiro
e limpo» de que falava Sophia em 1974?

«A História e o futebol são motivo de orgulho para os Portugueses...». Público (28-02-2007) p. 8.
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«O mundo em que eu vivia estalara. Ou estalara a
fachada dele. O tumulto de Espanha abrira fundas
ravinas nas nossas vidas, a princípio apenas como
um terramoto as abre longe do seu epicentro.»
Jorge de Sena, Sinais de Fogo

Como un Preámbulo
La concepción romántica y apasionada emergente en Europa durante la Guerra
Civil española marcó la memoria histórica. La pasión convertida en acción, hombres y
mujeres que en vidas llenas de dolor y esperanzas han legado al Mundo la experiencia
de un tiempo que parece intangible a la luz de los días presentes. El consenso apolítico
de la posmodernidad ha escrito un obituario que desea definitivo a la lucha ideológica
y a la dedicación de todo el tiempo de una vida al combate político. Los hombres y
mujeres que vivieron la «Era de la Catástrofe» convivieron cotidianamente con conceptos
que hoy duermen un sueño fúnebre en los libros y en las charlas de los historiadores.
Todo un Mundo – escritores, artistas, obreros, filósofos, clérigos, militares – ha visto
sus vidas arrestadas por la vertiginosa espiral de la barbarie.

Introducción. Entre el miedo y la acción
«Não discutimos Deus e a virtude»
«Não discutimos a Pátria e a sua História»
«Não discutimos a Autoridade e o seu prestígio»
«Não discutimos a Família e a sua moral»
«Não discutimos a glória do Trabalho e o seu dever»

(Oliveira Salazar, discurso en la conmemoración
de los diez años del 28 de Mayo)
En el día 28 de Mayo de 1936 Oliveira Salazar pronunciaba uno de los discursos
más paradigmáticos para la comprehensión de la organización del Poder en el Portugal
del Estado Novo. Las virtudes endémicas que el presidente del consejo de gobierno
portugués vislumbraba en la nación portuguesa eran intestinamente distintas de los
hechos y proyectos que la España Republicana intentaba dinamizar. El proceso que desde
1926 hasta 1933 lograra transformar el Estado Portugués en un régimen autoritario
y corporativo imbrincado en un catolicismo antiliberal y antidemocratico definía a
sus enemigos como forma de sustentación y legitimación de la violencia coercitiva y
aplastaba a una sociedad retrasada, analfabeta y políticamente desgastada con los años
tumultuosos de la República (1910-1917/1918-1926).
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A pesar de defender un Portugal del «Minho a Timor», el Estado Novo era eminencialmente aislacionista, sus maniobras de política externa planteaban la supervivencia
y la durabilidad del régimen. Sin embargo, el miedo al comunismo y a la revolución
hacían que el Estado portugués tuviera que intervenir en la contienda de las relaciones
internacionales en los años 30.
El año de 1934 fue de vital importancia para la afirmación de los poderes autoritarios
en todos los territorios de la Península Ibérica. Mientras las Asturias ardían en un
volcán de conflictividad social, los obreros industriales portugueses de Lisboa, Porto
y particularmente de Marinha Grande decretaban una huelga general revolucionaria
para 18 de Enero 1934. La similitud de los acontecimientos se revela más por la
multitud de la actividad represiva que se hubo explotado como respuesta a las acciones
oposicionistas en Portugal y, a su vez, por las pretensiones obreristas en España que
por el carácter integrado de los acontecimientos comunes.
El comunismo era la amenaza constante, la Yedra que sobresaltaba el espíritu pacífico
y de concordia de la nación portuguesa. La praxis discursiva anticomunista de los años 30
era tan fértil en excesos retóricos y figurativos que transportaba la discusión del elemento
comunista en la sociedad portuguesa (y española) para un plan meta‑religioso y de cruzada
que nada tenía que ver con la evidencia del peligro comunista o el cuestionamiento de
la teoría y práctica políticas de los partidos comunistas ibéricos. Mientras el combate a
la revolución social tenía una dosis de racionalidad política – económica, social, política
stricto sensu, religiosa – la movilización de la sociedad requería un elemento creativo y
unificador que garantizara conciencia de pertenencia a un grupo alargado y no solamente
a una clase. Así, la satanización del comunismo y de la anarquía se articulaba con la
desinformación propagandística haciendo de todas las tendencias demócratas, republicanas,
liberales y revolucionarias un mismo melting pot de peligro rojo y anti‑nacional. A pesar
de que la fundación y los elementos del Estado portugués eran desde 1926 y 1933
anti‑liberales, anti‑revolucionarios y anti‑democráticos, la deflagración del conflicto
civil español había hiperbolizado todos eses atributos y enfocado la necesidad de crear
grupos y movimientos oficiales y para-oficiales que hiciesen una campaña apologética
del nacionalismo y de las fuerzas que lo comisionaban.

Las coordinadas internacionales. Portugal y la imposibilidad de la no intervención
El órgano informativo de União Nacional – Diário da Manhã – desde muy temprano
ha sido testigo y participante en la acrescente hola de simpatía que las esferas oficiales
y de las fuerzas vivas de la sociedad prestaban a los exiliados españoles. Mientras la
II República seguía su ardua tarea de crear consensos en un proceso que se anunciaba
de ruptura, los famosos (y menos famosos) exiliados españoles se multiplicaban en
mítines y sesiones denigrativas de las políticas seguidas por el gobierno recién electo
de España. Según César Oliveira 1 no hay ninguna posibilidad de que el gobierno
1

OLIVEIRA, César – Salazar e a Guerra Civil de Espanha, p. 122.
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portugués no supiera de los movimientos que se efectuaban con vista a un futuro
pronunciamiento. La hostilidad que el régimen portugués manifestaba contra las ideas
progresistas y la desconfianza que demostraba hacía la democracia y las proposiciones
liberales era suficientes para desear que el futuro de una República que se radicalizaba
no fuera largo ni fructuoso.
En conformidad con la confluencia programática entre el mínimo denominador
común de los sublevados y los fundamentos ideológicos del Estado Novo, el gobierno
portugués ha desarrollado una política de apoyo a los sublevados en condiciones
discretas pero eficaces. Aunque el apoyo al movimiento reaccionario del 18 Julio
no fuera manifiestamente público estaba lejos de ser una relación sub rosa y fué con
entusiasmo que las fuerzas vivas de la sociedad se aliaron al gobierno en el esfuerzo de
combatir el comunismo y restaurar el «espírito eterno da nação espanhola»2. Mientras se
apelaba al espirito de hermandad católica ancestral se hacían analogías directas entre
eventos en España y episodios nefastamente inculcados en la memoria colectiva de
los portugueses – en esta línea de actuación se puede nombrar la asociación entre el
asesinato de Calvo Sotelo y la Camioneta Fantasma.3
En tanto el gobierno se multiplicaba en esfuerzos para esconder su actitud colaboradora en la segunda mitad de Agosto. La burguesía rural terrateniente dinamizaba la
organización de convoyes con víveres, medicamentos y herramientas que entregaban
en la frontera desde el 14 de Agosto controlada, en toda su longitud, por el bando
sublevado. La iglesia y sus secuaces curas gritaban inflamadas homilías contra el peligro
rojo, la materialización del anticristo, olvidando advertida o inadvertidamente que
también hubo víctimas clericales tras la saña represiva de los falangistas y requetés. En
conformidad con su congénere rural, también la burguesía de los centros urbanos (que
en esta data casi se resumen a Lisboa y Porto) se movilizó para ayudar a los cruzados
que en España luchaban por los ideales que tejían el consenso de las élites políticas
y sociales del Portugal reaccionario de los años 30. Las señoras de la alta sociedad
hacían peticiones para ayudar a la colonia española de Lisboa y Estoril bien como
para enviar a la Junta de Burgos aunque las cuantías siempre fuesen insignificantes.
En el día 27 de Agosto de 1936 la prensa portuguesa noticia por primera vez
alguna reacción del gobierno portugués a la situación española y a las movimentaciones
no intervencionistas que se trazaban en los despachos de los ministerios de exterior
de las potencias occidentales. La actitud de Salazar fue un ejemplo típico del cínico
calculismo que orientaba la política externa portuguesa, quizás resultado de una
dialéctica opinativa entre Salazar y Armindo Monteiro. La verdad es que se puede
entender del comunicado que salió en la prensa portuguesa que hubo un compromiso
con la política de no intervención, pero asimismo hubo un alejamiento de una posición
definitiva dejando en abierto la posibilidad (disfrazada de alguna necesidad imperativa)
2
3

A Defesa (25 de Julio de 1936).
A Defesa (25 de Julio de 1936).
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de que exista la imposición exógena de acción en el conflicto español. El comunicado
merece que nos detengamos un poco sobre su contenido.4
El gobierno portugués salvaguardaba la inderogable unidad y seguridad del estado y
de la moralidad nacional. Lo que se entiende es que todo el argumento se creaba basado
en el equívoco. Mientras se negaba la participación activa (o pasiva) en el conflicto
se construía una posibilidad de defensa en el plano internacional por la facilidad de
invocar que la «España soviética» hacía peligrar la sustentación del régimen portugués.
En la línea 3.d) se torna clara nuestra argumentación:
«d) A defesa contra qualquer regime de subversão social que se estabeleça em Espanha, se a
necessidade de salvaguardar a civilização ocidental o reclamar.»5

La ironía del planteamiento del gobierno portugués subió de tono cuando en el
punto 2 del comunicado había hecho una condena del anarquismo y del comunismo
como elementos denigrativos de la civilización. Además, la prensa y el discurso oficial
se movilizaron más que nunca contra la revolución social y las ideas subversivas tras
el comienzo del conflicto español. Los presupuestos enunciados en el comunicado se
reflejaron en la actitud permisiva de las autoridades portuguesas ante las constantes
violaciones del pacto de no-intervención por parte de las potencias del Eje. Asimismo,
la permisividad tácita se convirtió en apoyo ostensivo cuando las capacidades del
depauperado Estado portugués lo permitía y, quizás más importante, el movimiento
reaccionario español ha quedado con la tranquilidad de quien tiene un amigo que le
guarda las espaldas y que le hace el trabajo sucio cuando los acontecimientos lo exigen.

Quebrando la esperanza. Represión en tiempo de Guerra
«Aqueles que se percam no caminho,
que importa! Chegarão no nosso brado.
Porque nenhum de nós anda sozinho,
e até os mortos vão ao nosso lado.»
(Fernando Lopes Graça – «Heróicas», poema de José Gomes Ferreira)

Cuando un régimen desconfía de sus súbditos la solución más común es la policialización de la sociedad. Mientras el bloque social constituyente se cerraba en leyes
aduaneras proteccionistas y el aparatus violento del Estado se ponía bajo sus órdenes
para garantizar la tan proclamada orden pública, o más concreto, el apaciguamiento de
las tensiones por vía del bloqueo de las protestas o exigencias populares y ciudadanas.
Así, a la huelga el gobierno contestaba con la «Guarda Nacional Republicana» (GNR)
4
5

República (27 de Agosto de 1936).
Idem.

390

y con prisiones masivas del liderazgo sindical y político. La «Policia de Vigilância e
Defesa do Estado» (PVDE) trataba de controlar las actividades ciudadanas que podrían
redundar en peligro para la orden social instituida. Asimismo, la censura clausuraba
la opinión en el discurso oficial o en las normas consuetudinarias de la pasividad y de
la subordinación al canon civilizacional inscrito en el genoma conservador-coercitivo
del Estado Novo. Este era el escenario desde que en 1934 se concluyera el blindaje
del status quo. En 1935 la actividad represiva había generado la existencia de 10216
detenidos por delitos políticos, una cifra significativa; quizás reflejo del tumultuoso año
de 1934. Aunque la cifra presentada nos parezca respetable, en los meses de Septiembre
y Octubre de 19367 se supera la cifra de todo el año de 1935, en solo dos meses la
represión política es mas proficiente que en todo el tiempo de un año. Para concluir
la falta de estética en la presentación de las cifras, se debe referir que en 1936 hubo
más de 2700 8 presos por delitos políticos y en 1937 más de 3115 9. Concluyendo,
es indudable que el incremento de la afluencia a las cárceles salazaristas por razones
políticas está estrechamente conectado con la eclosión de la guerra civil española.
Cuando uno se inclina hacía la represión tendrá que plantear una cuestión
fundamental: ¿Quién era el objecto de la represión? En los años 30 la estructura de
dominación era todavía evidente y auto-proclamada. El Poder se anunciaba como
confluencia de autoridad, orden y reserva moral y no dudaba – además, lo deseaba – en
demonstrar a sus subordinados quien tenía la razón y el método de ponerla en práctica.
La proposición de la Dominación en Portugal se basaba en un binomio maniqueo
Orden/Barbarie, los gobernantes portugueses del Estado Novo enmarcaban la oposición
política y social en el segundo concepto del binomio. Los agentes de la Barbarie eran
todos los que por medio del discurso político o de la práctica social-revolucionaria se
enfrentaban a la norma establecida. En tanto la oposición republicana había perdido su
fulgor golpista después de todos los pronunciamientos y revueltas frustradas del primer
lustro de los años 30, la oposición obrerista (comunista, sindicalista revolucionaria y
anarquista) y socialista mantenían una actividad residual. La discapacidad organizativa
en la clandestinidad había disminuido la posibilidad de afectar de modo decisivo el
curso de la política portuguesa después de los hechos revolucionarios de 1934. Pues,
¿quién eran los enemigos y que peligros enfrentaba el régimen? ¿Verían gigantes donde
solo había molinos de viento?
La respuesta es que con la radicalización de la situación española y el inicio del
conflicto ha recrudecido la esperanza y la actividad de la oposición. El gobierno
portugués ha elegido sus enemigos y los eligió bien como lo demuestran los casi 35
años que el Estado Novo ha resistido después del epílogo de la guerra española.
Los meses de Septiembre y Mayo de 1936 fueron de los más activos para las
instituciones encargadas de mantener el orden. En 8 de Septiembre de 1936 dos buques
intentaron zarpar del puerto de Lisboa para enfrentar al gobierno en una maniobra
Presos Políticos no Regime Fascista, 1981.
Idem.
8
Idem.
9
Idem.
6
7
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subversiva putchista, en caso de derrota significaría una fuga para España para que se
juntaren al bando republicano español. Los marineros, miembros de la «Organização
Revolucionária da Armada» (ORA), se han sublevado contra sus oficiales superiores
y han logrado intentar un gesto de solidaridad con «sus hermanos antifascistas» que
en España luchaban por lo que era, en su opinión, el futuro de Portugal. La reacción
del gobierno ha sido de proverbial eficacia. Los buques han sido bombardeados por
fuego de otros buques y desde la tierra y totalmente inutilizados. Los marineros que no
murieron en la refriega fueron transportados a una colonia penal, el Campo Tarrafal,
que había sido inaugurada en Abril de 1936. Sin embargo, no han sido solamente los
marineros quienes sufrieron con las violentas condiciones de encarcelamiento existentes
en el campo penal del archipiélago de Cabo Verde.
«Passam-se mais de dois meses sobre a data em que deixamos de saber notícias de Angra.
Depois das agressões a tiro que feriram 8 pessoas, depois do cerceamento de todas as
pequenas regalias que haviam conquistado, depois da prisão das companheiras de três
camaradas sob uma falsa acusação, depois da instauração de um regime de fome – nada
mais soubemos. Os nossos camaradas vivem, ou não vivem?» 10

La práctica carcelaria incrementó su efectividad por dos vías. Se multiplicaron los
centros de detención para delitos políticos – Tarrafal, Angra, Angola, Caxias, Campos
de Concentración para refugiados «rojos» españoles, sedes locales de la PVDE – y el
aparato represivo integró sus dimensiones legales, policiales y militares. La persecución
y la delación se instituyeron como conductas endémicas en el desarrollo histórico
procedente del régimen portugués. Sin embargo, las victimas del sistema represivo del
Estado Novo durante la guerra no fueron solamente portuguesas, los españoles que
buscaban seguridad en territorio portugués se vieron aplastados por el incierto apego a
su dignidad de refugiados. Los campos de concentración fueron locales de ignominia,
de hambre, suciedad, torturas y estupro. En algunos casos la violencia no era ejercida
directamente por las autoridades pero siempre se ejecutaba con su consentimiento y
beneplácito. Los forajidos a la discrecional hospitalidad de las autoridades se internaban
en bosques y florestas donde eran cazados como bestias salvajes por grupos organizados
por portugueses y falangistas11. Los territorios de frontera fueron zonas de muerte
para los que huían a la saña sanguinaria redentora de los secuaces de Franco. Los
militares republicanos tuvieron, al principio, mejor suerte que los refugiados civiles.
Les reconocían su grado y la detención se hizo en cuarteles y con mejores condiciones
de supervivencia. Mientras la Junta de Burgos organizaba e incrementaba su apoyo
diplomático en Lisboa a expensas de la República y cada día la influencia de la Junta
era más eficaz en la determinación de las acciones portuguesas. Así, en conformidad
con la ascensión del poder diplomático franquista en Portugal la vida de los refugiados
(militares y civiles) endureció aún más.

Avante! (octubre de 1936) p. 6
Ver Guerra Civil de Espanha na memória de Barrancos donde se cuenta como se hechaba fuego a los
bosques donde se hubieron escondido refugiados españoles.
10
11
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Una sociedad en movimiento. Encuadramiento político en 1936
«Nós teremos que vencer
Nada temos a temer
Da invasão comunista.
Já existe a Legião,
Ao vento solta o pendão,
Dá combate ao anarquista.»
(Himno de la Legião Portuguesa)

El debate sobre los fascismos y la pertenencia o no del régimen portugués a esa
familia política ha consumido muchas páginas de papel. Sin embargo, los que defienden
el Estado Novo como un autoritarismo de derecha de tipo dictatorial, orgánicamente
distinto de lo que era el eje ideológico que se construyera entre Roma y Berlin, no
pueden excusarse de admitir la propensión fascizante de los años 30. El año de 1936
ha sido de particular confluencia de medidas de tipo fascista; en Mayo ha sido creada
la Organização Nacional da Mocidade Portuguesa, que se inculcaba en los modelos
de encuadramiento juvenil italiano y alemán. La producción doctrinaria nacionalista,
católica y anticomunista se aliaba a un premilitarismo donde emergían los valores de
la disciplina y de la autoridad. La juventud, entre los 7 y los 25 años, independiente
de su sexo tendría que pertenecer obligatoriamente a la Mocidade Portuguesa.
El inicio del conflicto español ha generado una percepción de necesidad de acción
en Portugal. Las autoridades, las masas fascistas y las fuerzas vivas – orgánicamente
conservadoras – veían en el futuro del movimiento nacional una extensión del proyecto
reaccionario portugués. Así, la movilización de la nación portuguesa en torno de
valores que unían los conservadores ibéricos ha logrado ponerse como prioridad de
política interna. A fines de Julio se planteó la necesidad de organizar un grandioso
e impresionante mitin público anticomunista, en ese proceso se ha desarrollado una
dinámica organizativa sólo finalizada con la creación de la Legião Portuguesa. La sesión
de propaganda anticomunista se ha realizado en la plaza de toros de Lisboa en el día
28 de Agosto, pero más impresionante que el hecho fue el camino hasta el mitín. Se
hicieron cerca de diez sesiones12 preparatorias presenciadas por centenares de personas,
estas sesiones eran en sí mismo comicios donde se movilizaban los miembros de los
sindicatos nacionales y la población en general contra el comunismo, la anarquía, el
liberalismo, la democracia y la II República. La organización incluía el partido único,
União Nacional, dirigentes de la Mocidade Portuguesa y dirigentes de los Sindicatos
Nacionais. Las tres organizaciones corporativas se han constituido en una Frente Nacional
Anti-comunista y sus dirigentes tenían programas de radio13 donde peroraban contra
Las que han sido noticiadas en los periódicos diarios Republica y Diário da Manhã
Para comprehender la importancia de la radio ver la ponencia de Filomena Abreu, A rádio portuguesa
e a guerra civil de Espanha, incluida en el libro Portugal e a Guerra Civil de Espanha coordinado por
Fernando Rosas
12
13
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el peligro rojo y donde también hacían la defensa del movimiento nacionalista español
invitando figuras destacadas de ese movimiento para intervenir en sus programas; Gil
Robles y Queipo de Llano fueron de los más frecuentes comentadores.
El apoteótico ambiente descrito por los periódicos, en particular el órgano
informativo de União Nacional, que se ha vivido en la plaza de toros de Lisboa ha
instigado a que otras regiones tuviesen su versión local del mitín anticomunista.
A Lisboa han concurrido emisarios nazis, fascistas y falangistas y se han arreglado trenes
especiales desde Coimbra, Porto y Setúbal. Los discursos14 inflamados de una pasión
nacionalista y de un odio a los enemigos de la multisecular civilización occidental
han movilizado los presentes para apoyar la constitución de una organización cívica
paramilitar que apoyara el régimen y fuera el escudo de los valores conservadores. Así
surgía la Legião Portuguesa que tuvo un futuro importante, principalmente en los
años 30 y 40 donde ha logrado participar en la organización de la defensa territorial
planeada por Salazar durante la Segunda Guerra, pero su actividad más común ha
sido la de represión de la oposición política y social en colaboración con la PVDE.
También ha sido importante en el reclutamiento de viriatos para combatir en España
por el bando nacionalista.
Los actos anticomunistas se multiplicaron hasta el final del año y todos utilizaron
las tecnologías para permitir difundir vía radio el mensaje que debería materializar
la unión de los portugueses bajo el estandarte del orden y del anticomunismo. En
muchas ciudades se hicieron mitines con miles de personas, todas las capitales de
distrito tuvieron su momento de apoteosis militante y muchas pequeñas ciudades
y pueblos tuvieron una sesión a la escala de su importancia. El periódico A Defesa,
propriedad de la arquidiócesis de Évora pero con distribución nacional, ha publicado
conjuntamente la realización de mitines y la creación de núcleos de la Legião Portuguesa
en muchas ciudades y pueblos del distrito de Évora. Lo mismo pasaría en todo el
territorio portugués.
El dinamismo militante que se inculcó en la sociedad portuguesa en los meses
posteriores a la deflagración de la guerra en España se debe a tres factores, todos ellos
de proveniencia distinta. (i)La necesidad del Estado de consolidar su posición y su
base social de apoyo, (ii)la presión de una componente de la sociedad admiradora del
vitalismo de los movimientos fascista y nazi y por fin (iii) el clima internacional de
delación del comunismo real y la critica a todas las teorías de revolución social. Todos
los factores han sido potenciados por la proximidad de un conflicto que permitía la
sublimación de los ideales y la absolutización de la Verdad en todas sus múltiplas
formas maximalistas. Como se puede leer en el texto publicado en A Defesa:
«O bolchevismo é essencialmente anti-cristão e por consequência anti-português.
Representa uma ideologia anti-nacional, é veneno corruptor do amor à pátria,
é instrumento de um novo e bárbaro imperialismo.» 15

14
15

Todos los discursos se pueden leer en la edición de 29 de Agosto del Diário da Manhã
A Defesa (31 de Octubre de 1936).
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Conclusión
La Guerra Civil Española duró hasta Abril de 1939 y nunca el estado portugués
dejó de apoyar a los franquistas. Mientras la Junta de Burgos no lograba la aceptación
internacional en el concierto de las naciones el gobierno portugués fue pieza clave
en la afirmación del nuevo poder en las instancias legales. Sin embargo, el objetivo
principal de este corto ensayo ha sido traer a la discusión cómo el conflicto español ha
influenciado la dialéctica socio-política portuguesa y cómo la vida de los portugueses
comprometidos con la lucha contra el Estado Novo/Fascismo se hizo aún más difícil.
Así, lo que planteo es que la sociedad portuguesa ha proporcionado una dinámica
coercitiva y militante basada en la capacidad violenta e intimidatoria sustentada
por dos procesos principales; (i) la capacidad del aparato estatal de ejercer su poder
violento (disuasorio y punitivo) en conformidad con los intereses de su bloque social
de apoyo – propietarios terratenientes y de la industria emergente, la iglesia y sectores
populares y burgueses fascistas. También el (ii) pulsar radicalizado de base que ha
logrado una progresiva fascización del régimen hasta el punto de crear estructuras de
encuadramiento social permanentes.
Concluyendo, la guerra civil española ha funcionado como catalizador en la
política interna portuguesa y también en la gestión de las tensiones; quizás por una
transposición vivificadora transnacional del conflicto y seguramente por la proximidad.
Nadie pudo quedar ignorante ni neutral, la situación interna portuguesa era demasiado
semejante a lo que se jugaba en España para que simplemente se invocara una posición
no intervencionista.
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«Os discursos e o discurso de Salazar»
Este foi o título de um ensaio que constituiu inicialmente uma dissertação de
mestrado. O seu autor, José Martinho Gaspar, depois de ter digitalizado os discursos
de Salazar, procurou captar as suas circunstâncias de tempo e de lugar, as estratégias
da sua retórica e as grandes questões que constituíram a essência do seu pensamento
ou, melhor, do «pensamento» que queria apresentar ou «representar»1.
Com efeito, através de uma «retórica de invisibilidade», como o considerou o filósofo
José Gil num pequeno mas muito interessante ensaio2, Salazar soube administrar as
suas palavras e sobretudo os seus silêncios. Deste modo, como temos notado3 e como
observou Eduardo Lourenço num texto que consideramos fundamental, Salazar soube
criar a aparência de um «fascismo que nunca existiu»4, dissimulando sempre – com
excepção dos momentos em que Ferro, numa entrevista encenada, equacionou a
ligação da sua concepção de Estado à de Mussolini e ao fascismo 5 – a forma e a
matéria da constituição de um Poder de Estado que, como salientou Lourenço e
alguns historiadores, se aproximava bastante do modelo italiano6. Mas também notou
o ensaísta que a eficácia do discurso de Salazar foi de tal forma persuasiva que alguns
políticos e jornalistas estrangeiros, mesmo integrando-se na lógica democrática e liberal
de antes e de depois da guerra, não deixaram de elogiar o Estado Novo de Salazar.
Assim o fizeram autores, revistas e jornais, neste caso como Le Monde ou o Times7.
O «discurso de rigor», mesmo em palavras proferidas em grandes espaços públicos
e dirigidas ao «povo», que espontaneamente aparecia ou era recrutado na capital e na
província para as grandes «manifestações nacionais», discurso que afirmava sempre
transmitir a «verdade», foi, pois, a grande arma política de Salazar e uma das razões
fundamentais da sua sobrevivência e da «respeitabilidade» que granjeou no país e no
estrangeiro. E esse discurso foi de tal modo trabalhado que, para além das publicações
avulsas que conheceu, sob o título «O Pensamento de Salazar» 8, originou uma colecção
de seis volumes (não contendo, na realidade, apenas discursos, mas também notas
políticas, entrevistas e artigos), acrescida de outro de Entrevistas, concedidas entre
1960 e 1966, a que se chamou no primeiro volume apenas Discursos e nos outros cinco
1
GASPAR, José Martinho – O discurso e os discursos de Salazar. Pref. de Luís Reis Torgal. Lisboa:
Prefácio, 2001.
2
GIL, José – Salazar: a retórica da invisibilidade. Lisboa: Relógio de Água, 1995.
3
Ver o nosso livro Estados Novos, Estado Novo. 2.ª ed. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2009.
Vol. I, parte I.
4
LOURENÇO, Eduardo – O fascismo nunca existiu. Lisboa: D. Quixote, 1976. Ver sobretudo o artigo
«O fascismo que «nunca existiu»», p. 229 ss.
5
FERRO, António – Salazar. O homem e a sua obra. Lisboa: Emprêsa Nacional de Publicidade, 1933,
p. 74.
6
O fascismo nunca existiu, p. 232.
7
Idem. Ver também, sobre este e outros assuntos, o nosso livro, Estados Novos, Estado Novo. Neste caso,
vol. I, parte I, cap. VI, pp. 290-291.
8
Esses discursos eram publicados pelo Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) e, depois, pelo
Secretariado Nacional de Informação (SNI), numa colecção com o título referido, «O Pensamento de
Salazar», ou na sua tradução em francês, inglês, etc.
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Discursos e Notas Políticas. O próprio Salazar ajudou a preparar esta edição, publicada
na Coimbra Editora, de que era sócio, e prefaciou os seus três primeiros volumes 9.
E o que diz Salazar, logo no primeiro volume, numa nota que chamou, «modestamente», «Para servir de Prefácio»? Relativamente à arte da oratória, ele que lia e
admirava o Padre António Vieira, escrevia:
E como trabalharão os oradores?
Há os que improvisam a matéria e a forma; há os que estudam o assunto, pormenorizam
e ordenam as ideias, trabalham cuidadosamente os passos fundamentais e de maior
responsabilidade e deixam à improvisação do momento vestir e adornar o resto; há os
que preparam todo o trabalho – o assunto, a forma, a exposição; e há ainda o quarto
grupo dos que estudam em casa e improvisam na tribuna. Este é o mais numeroso.
António Cândido não decorava; estudava, compunha de cor os seus discursos e escrevia‑os
depois de os ter proferido. Deve ser caso raro; a maior parte ou os escrevem antes
inteiramente ou fixam apenas os tópicos fundamentais: a estes a influência directa da
multidão, a reacção do auditório auxilia-os, quase diria lhes ajuda a fazer o discurso.
Pelo que me toca, e desculpando-se-me por instantes o abuso da camaradagem, depois de
ter experimentado tudo, escolhi como era de razão o processo mais económico – penso,
escrevo e leio.
Obrigado a falar sem os dotes naturais dos oradores, sem essa magnífica consciência da
superioridade própria sobre a multidão que dá o sangue frio, o à vontade, a clareza dos
raciocínios e a facilidade de expressão do pensamento, não me atreveria em coisas de
responsabilidade política a deixar à memória dos jornalistas colaboração no que devesse
ser dito. Eles mesmo involuntariamente me curaram das improvisações do começo: era
ainda pior que o que eu dizia o que me faziam dizer.10

O carisma de Salazar resulta, precisamente, deste «discurso de rigor», dito em
momentos próprios. Como notámos num livro sobre a Universidade e o Estado Novo11,
Salazar, «sempre de negro vestido» (com excepções – apesar de tudo, algumas – que
confirmam a regra), assumiu a pose do lente de Coimbra, severo, mas paternal, sério
no seu saber e na sua prática. Só em momentos especiais, mas convenientemente
estudados e ainda assim frequentes, desejou manifestações de multidão, tal como
aconselhavam os políticos da «razão de Estado» do século XVII, que ele com certeza
bem conhecia. Como professor e de natureza introvertida, foi mais um homem de
gabinete, que entendia ser o segredo e a discrição as razões da força do Poder. Deste
modo, de uma trintena de discursos escritos e ditos nos primeiros anos de ministério,
desde 1928 a 1936 (até 1932 apenas como ministro das Finanças), só apenas uma
dezena foi proferida em espaços públicos e, mesmo assim, nalguns casos, para um
9
Discursos. Coimbra. Coimbra Editora, 1935. Vol. I.: 1928-1934; Discursos e Notas Políticas. Coimbra:
Coimbra Editora, 1938. Vol. II: 1935-1937; Discursos e Notas Políticas. Coimbra: Coimbra Editora, 1944.
Vol. III: 1938-1943; Discursos e Notas Políticas. Coimbra: Coimbra Editora, 1951. Vol. IV: 1943-1950;
Discursos e Notas Políticas. Coimbra: Coimbra Editora, 1959. Vol. V: 1951-1958; Discursos e Notas Políticas.
Coimbra: Coimbra Editora, 1967. Vol. VI: 1959-1966; Entrevistas. 1960-1966. Coimbra Editora, 1967.
10
Discursos, Vol. I, pp. XXVII-XXVIII.
11
A Universidade e o Estado Novo. Coimbra: Minerva, 1999, Cap. I.
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auditório restrito. Referimo-nos aos discursos ditos no Coliseu dos Recreios, no Teatro
S. Carlos, no Terreiro do Paço, nas ruas de Braga ou de Lisboa, em manifestações de
festa do regime ou em paradas militares, ou aos discursos radiodifundidos, prática
que se inicia em fins de 193412
Portanto, o que se pode resumir nesta nota introdutória ao artigo que agora
apresentamos é que nunca poderemos limitar-nos a interpretar o salazarismo através dos
discursos oficiais do «Chefe» – discursos oficiais, publicados oficial ou oficiosamente,
avulso ou em antologias e dicionários13 –, mas teremos de conjugar esses discursos, onde
nem a Propaganda quer assumir a forma de Propaganda, com a legislação, a prática
política, as memórias ou a ideologia dos seus correligionários, as suas cartas informais…
Sem isso, teremos sempre uma maneira falseada de perceber o Estado Novo, que,
na realidade, se caracteriza exactamente pela sua ambiguidade, pela «invisibilidade»,
pelo «parecer», pelo «sim» e pelo «não», pelo «dito» e pelo «pensado» e pelo «feito».
Se não for assim, deixar-nos-emos seduzir, de uma forma directa ou indirecta, pelo
salazarismo, sobretudo num tempo de crise da política, por que o mundo passa e por
que passa a política portuguesa neste início do século XXI.

O conceito de «crise» e os discursos de Salazar
Falamos constantemente em «crise» 14, como se esse fosse sempre o estado da
sociedade. E talvez seja, pois a crise é própria de uma sociedade em movimento e não
tanto das sociedades estáveis ou, aparente ou coercivamente, estabilizadas, assim como
é própria do ser humano. Se pensarmos que o conceito entrou no vocabulário por via
médica, consideraríamos, naturalmente, que o nosso corpo está sempre em crise, em
«transição» entre o estado de saúde e o estado de doença, ou vice-versa. O mesmo se
passa com as sociedades, com as instituições, com os sistemas políticos, com a cultura,
com as finanças ou com a economia.
Etimologicamente «crise» significa «separação» (de κρίνω, kríno, «separar»), separação
de um estado ou de um paradigma, talvez em direcção a outro ou ao mesmo, embora
com outra aparência. A «crise» representa, normalmente, um estado de passagem,
como sucede com a «crise» do ponto de vista médico.
Ora, será este conceito que vamos analisar nos discursos de Salazar e entender
quanto ele é importante na sua ideologia, podendo nós dizer que o «Presidente do
Conselho» o utilizou nos mais variados sentidos, aparecendo como justificação para
as suas posições a nível financeiro, económico, social ou político, numa dimensão
nacional ou internacional.
Sem termos a ideia de que a mera quantificação é o principal argumento para se
entender a importância de uma realidade (de resto, a nossa quantificação aparece aqui
Para análise mais desenvolvida deste tema, ver a obra citada de José Martinho Gaspar.
Por exemplo, SALAZAR, António O. – Discursos, notas relatórios, teses, artigos e entrevistas, 1909-1955:
Antologia. Lisboa: Editorial Vanguarda, 1955, e D’ASSAC, Jacques Ploncard – Dictionnaire Politique de
Salazar. Lisboa: SNI, 1964.
14
O conceito de «crise» foi analisado no plano teórico e prático na obra de CHORÃO, Luís Bigotte
–
A crise da República e a Ditadura Militar. Lisboa: Sextante, 2009. Parte I: «Crise e Ditadura», sobretudo
Cap. I: «Reflexões para uma compreensão da crise». É, pois, muito importante a sua leitura.
12
13
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de forma geral e aproximada, olhando apenas para a edição dos Discursos), sobretudo
se ao número não lhe juntarmos dados e interpretações qualitativas, podemos notar
que de 1928, ano em que se iniciou como ministro das Finanças, a 1966, dois
anos antes da sua morte politica, Salazar utilizou a palavra «crise(s)» cerca de 160
vezes, notando-se um uso mais elevado nos primeiros anos, de 1928 a 1943, que
corresponderam afinal ao período de formação do Estado Novo, à Guerra Civil de
Espanha e à Segunda Guerra Mundial. Nos anos a seguir, de 1943 a 1950, é quando
o conceito é relativamente menos usado, talvez porque, apesar de tudo, corresponde
(mesmo para Salazar, que sempre considerou que a vitória da democracia significou
«um retrocesso»15) a um aparente optimismo, inclusivamente com a entrada de Portugal
na NATO (ou OTAN) e com o alargamento do conceito de «Ocidente» aos Estados
Unidos da América. Depois, a palavra vai sendo naturalmente usada porque – a seu
ver – novas e velhas crises, cada vez mais graves, vão aparecendo no espaço europeu e
mundial, ressaltando em especial a «crise das relações internacionais».
As expressões em que o conceito de «crise» é usada são, como se disse, muito
variadas. Podem, embora raramente, ter uma dimensão histórico-cronológica, como
na acepção de «crise de 1891»16, «da guerra de 1914-1918» ou, como seria óbvio, da
«crise de 1929», «a maior crise dos últimos séculos». Podem ainda ter uma acepção
geográfica restrita, quando fala da «crise espanhola», correspondente ao período do
início da Guerra Civil, ou à «crise brasileira», no princípio da afirmação do Varguismo,
em ambos os casos com referência a 1937. Mas, geralmente, quando fala da «crise» em
sentido geográfico, é numa acepção geral, no sentido de «crise da Europa», de «crise
internacional» e de «crise mundial», ideias que perpassam em todo o seu discurso.
Relativamente às instituições internacionais é no fim do seu consulado, quando se refere
à crise do pensamento colonial, que fala da «crise de decisão da ONU» ou da «crise da
NATO». Mas, geralmente, os seus conceitos de «crise» dizem respeito a áreas especiais e
ao mesmo tempo de largo espectro, como quando escreve nos seus textos as expressões
recorrentes «crise financeira» e «crise económica», mas sobretudo do «pensamento
económico», «crise da democracia», «crise de autoridade», «crise do Estado», «crise
ideológica», «crise de civilização», «crise moral» e da «moral internacional», «crise de
guerra» e «crise de paz».
Também se pode dizer, noutro sentido, que, acompanhando os discursos de Salazar,
eles dirigem-se de início a um auditório mais abrangente, com realce para o sector
militar, que importava convencer a apoiar o regime, tornando-se, depois da guerra,
cada vez mais direccionados aos aparelhos do regime, notando-se nos últimos anos
o seu carácter mais solitário, mais autárcico. Isto não significa, obviamente, que em
momentos de maior apoteose, como no final da Segunda Guerra, em que se louvava
Salazar por ter livrado Portugal da sua carnificina (o que não sucedera na Primeira
15
«Para mim creio que o pensamento político europeu, no sentido da revisão objectiva, à luz da razão
e da experiência, dos princípios que devem reger a organização e o governo das nações, acusa um nítido
recuo, isto é, um retrocesso» («Relevância do factor político e a solução portuguesa», discurso proferido na
sessão inaugural da I Conferência da União Nacional, em 9 de Novembro de 1946, no Liceu D. Filipa de
Lencastre, in Discursos, vol. IV, p. 254).
16
Trata-se da crise financeira de 1891. Ver sobre o tema: SANTOS, Luís Aguiar – «A crise financeira
de 1891: uma tentativa de explicação». Análise Social. Vol. XXXVI, N.º 158-159 (2001) pp. 185-207.
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República, com a Primeira Guerra Mundial…), e nos momentos mais críticos dos anos
sessenta, com a invasão de Goa e o início da guerra colonial em África, não tivessem
surgido discursos para a grande audiência nacional. O que parece notório, por outro
lado, é que praticamente nenhum discurso se dirige, directa ou indirectamente, ao
clero ou à Igreja, atestando, na verdade, o sentido de separação do Estado da Igreja
Católica, consignado no artigo 46.º da Constituição de 1933, apesar de essa separação,
na prática, vir a ser quebrada com certos princípios consignados na lei de bases da
Educação Nacional (lei n.º 1941, de 16 de Abril de 1936) e, sobretudo com a Concordata
de 1940, mas também com a consagração dos dias santos entre os feriados nacionais
no início dos anos cinquenta17.
Mas importa agora analisar de forma mais específica o sentido dos conceitos de
«crise» e de «crises» no discurso de Salazar, para entendermos melhor a ambiguidade
e até uma certa atracção que podem, mesmo hoje, provocar as suas palavras, e o apoio
que os conceitos de «crise» podem significar para a formação do Estado Novo e para
explicar as suas diversas tensões, em vários momentos históricos.

«Estado social» versus «Estado político»
A formação do Estado Novo, tal como o fascismo italiano, assenta numa concepção
dita «social» de Estado – por isso Marcello Caetano preferiu utilizar o conceito de
«Estado Social» ao velho e desgastado conceito de «Estado Novo» –, por oposição
a uma concepção «política», numa acepção de política partidária e parlamentarista.
Por este motivo, certas afirmações de Salazar, descontextualizadas, podem, mesmo na
actualidade (ou principalmente na actualidade), exercer uma grande atracção entre os
leitores menos preparados. Vejamos este passo, de um discurso de 5 de Setembro de 1940,
que intitulou «A função pública e a burocracia» e foi proferido num almoço oferecido,
na residência oficial do Presidente do Conselho, aos altos funcionários do Ministério
das Finanças, por ocasião do abandono daquela pasta, que deteve ininterruptamente
desde 27 de Abril de 1928 até 28 de Agosto de 1940, a partir de 5 de Julho de 1932
em acumulação com o cargo maior de Presidente do Conselho de Ministros. Não
se trata, pois, de um texto «fundador», mas é um documento importante, pois com
ele desejava Salazar, à sua maneira, falando da burocracia, afirmar a importância do
Estado, e do seu intervencionismo, e do funcionalismo público, em contraste com a
lógica público-privada dos clientelismos partidários:
Haverá uma espécie de injustiça social, involuntária e inconsciente, neste clamor da
opinião pública contra o burocrata?
O burocrata é, no simplismo e também por vezes na justeza dos juízos populares, o
homem inútil que se compraz em multiplicar as formalidades, encarecer as pretensões,
amortalhar em papéis os interesses, embaraçar os problemas com as dúvidas, atrasar as
soluções com os despachos, obscurecer a claridade da justiça em nuvens de textos legais,
17
Ver, sobre os feriados, o livro de ANDRADE, Luís Oliveira – História e memória. A Restauração de
1640: do Liberalismo às Comemorações Centenárias de 1940. Coimbra: MinervaCoimbra, 2001, sobretudo
p. 89. ss.
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ouvir mal atento ou desabrido as queixas e as razões do público que são o pão, ou o
tempo, ou a fazenda, ou a honra, ou a vida da Nação perante o Estado e a sua justiça;
trabalhar pouco, ganhar muito e certo; sem proveito nem utilidade social, parasitariamente,
sorver como esponja o produto do suor e do trabalho do povo.
Estes traços têm caricatura e infelizmente aqui e acolá também retrato. De quem a
responsabilidade ?
Quando nos países em desordem os políticos defendem as suas posições com a criação e
distribuição de lugares às clientelas partidárias, praticam ao mesmo tempo acto imoral
e ruinoso para a economia da Nação; mas quando, no aperto das crises, os mesmos
responsáveis pela delapidação dos dinheiros públicos ou simplesmente pela inconsiderada
extensão de serviços apregoam, como medida salvadora, o despedimento de funcionários
em excesso, certo é fazer-se confusão entre problemas de moralidade administrativa
e a necessidade de reforma do Estado. Quando por espírito de favoritismo, pessoal
ou partidário, por fraqueza ou mal-entendida bondade, corrupção ou ignorância das
consequências, se preferem os maus aos melhores, degrada-se a moral do Estado e
comete-se acto grave contra a justiça; mas no campo do interesse colectivo isso não é
o mais grave. O pior de tudo é não se poder dispor de instrumentos de trabalho úteis;
é funcionarem com rendimento baixíssimo e de má qualidade os serviços públicos.
[…]
Nunca hesitei em considerar da maior importância o problema do funcionalismo
público, mesmo para a eficácia das reformas estranhas à Administração de que ele
verdadeiramente constitui a técnica e a alma. E nesta conformidade desde princípio
procurei a sua renovação ou reforma, sem violências inúteis e pondo apenas em jogo o
tríplice sentido da utilidade, da justiça e da responsabilidade.18

Mas este tipo de crítica que surpreendemos em 1940, numa situação concreta e
virada para questões específicas, embora alargadas, com uma crítica geral ao Estado
liberal, era o tipo de discurso que encontramos quase desde o início da formação do
Estado Novo, na sequência, de resto, de outros discursos que precederam a acção política
de Salazar no aparelho de Estado, pronunciados em textos de reflexão sobretudo de
integralistas e neo-integralistas.
No importante discurso de 30 de Julho de 1930, por vezes confundido como
o «discurso da Sala do Risco», falando da crise da Europa – a «Europa doente» –,
onde abundam frases e palavras dramáticas, tais como «mal-estar geral», «fraquezas,
abdicações, insuficiências do poder público», Salazar refere-se à «crise do Estado
Moderno», procurando, na defesa da autoridade e da ordem, apresentar os «princípios
fundamentais da Revolução política». Era a ideia de um «Estado Corporativo» que
despontava, de um «Estado forte», que trazia afinal uma concepção de «liberdade»
diferente, devido à importância fundamental dos direitos sociais:
Na crise de autoridade que o Estado atravessa, dar-lhe autoridade e força para que
mantenha imperturbável a ordem, sem a qual nenhuma sociedade pode manter-se e
prosperar; organizar os poderes e funções do Estado de forma que se exerçam normalmente,
18

Discursos. Vol. III, pp. 280-282.
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sem atropelos ou sem subversões; não coarctar ao Estado a livre expansão das actividades
que se movem e actuam no seu seio, senão no que seja reclamado pelas necessidades
de harmonia e coexistência social; definir os direitos e garantias dos indivíduos e das
colectividades, e estabelecê-los e defendê-los de tal modo que o Estado os não possa
desconhecer e os cidadãos os não violem impunemente – isto é liberdade.
Arrancar o poder às clientelas partidárias; sobrepor a todos os interesses o interesse
de todos – o interesse nacional; tornar o Estado inacessível à conquista de minorias
audaciosas, mas mantê-lo em permanente contacto com as necessidades e aspirações do
País; organizar a Nação. de alto a baixo, com as diferentes manifestações de vida colectiva,
desde a família aos corpos administrativos e às corporações morais e económicas, e
integrar este todo no Estado, que será assim a sua expressão viva – isto é dar realidade
à soberania nacional.
Ter bem presente no espírito que os homens vivem em condições diferentes e que esse
facto se opõe, por vezes, a que seja uma realidade a sua igualdade jurídica; proteger o
Estado de preferência aos pobres e aos fracos; fomentar a riqueza geral para que a todos
caiba ao menos o necessário; multiplicar as instituições de assistência e de educação que
ajudem a elevar as massas populares à cultura, ao bem estar, às altas situações da Nação
e do Estado; manter não só abertos, mas acessíveis, todos os quadros à ascensão livre
dos melhores valores sociais – isto é amar o povo e, se a democracia pode ainda ter um
bom sentido, isto é ser pela democracia.
Aí tendes o meu pensamento em face dos vossos reparos.19

Eram estas palavras sedutoras de enfrentamento de uma «crise política geral» –
parecidas, aliás, com palavras de todos os «Chefes» do tempo, como o Duce Mussolini,
o qual as dissera, anos antes, em luta integrada no Partido Nacional Fascista – que
levavam à justificação da criação cautelosa da União Nacional, à qual se dava uma
imagem de associação cívica nacional e não de «partido» (único). Assim, Salazar afirma,
numa lógica formal coerente, que a UN «não pode abandonar o campo meramente
nacional e patriótico para se imbuir do espírito de partido, porque seria criminoso
e, além de criminoso, ridículo acrescentar aos que existem o partido… dos que não
querem partidos».20
Dois anos mais tarde, quando «convidava» os partidos a desfazerem-se, na sequência
da prática da Ditadura saída do 28 de Maio de 1926, reforçava a afirmação de que a
«crise da democracia parlamentar» teria necessariamente de levar à formação de uma
«ideia nacional», pondo de parte a lógica partidária, e aceitando mesmo e justificando
a acção repressiva contra actos considerados «criminosos»:
O processo da democracia parlamentarista está feito; a sua crise é universal: supõem
ainda alguns que esta é passageira e provocada pelas dificuldades igualmente transitórias
do presente momento; os restantes crêem que findou para sempre a sua época.
«Princípios fundamentais da Revolução política» (na Sala do Conselho de Estado, em 30 de Julho
de 1930, perante o Governo e os representantes de todos os distritos e concelhos do país, discurso às vezes
confundido com o da Sala do Risco), in Discursos. Vol. I, pp. 91-92.
20
Idem, p. 94.
19
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A Ditadura Nacional, precursora em mais de um ponto dum largo movimento de
renovação política, declarou dissolvidos os partidos; estavam porém neles, pode-se dizer,
as maiores forças políticas da Nação. Alguns homens públicos tiveram a intuição do
momento e vieram colaborar com a Ditadura; muitos alhearam-se, cuidando que a roda
da fortuna os reporia no seu lugar ou que um entendimento com os governos os traria
de novo à actividade política; muitos seguiram clara ou encapotadamente o caminho
das conspirações e das revoltas e têm sido sucessivamente reduzidos pelo Exército à
impotência. Sobre os partidos, embora oficialmente não metidos nisso, caíram, acrescendo
às culpas que Ihes cabiam na derrocada da Nação, as responsabilidades dos prejuízos e
das desgraças provenientes dos movimentos revolucionários: muitos dos seus amigos se
revelaram trabalhando contra a paz, a ordem e o interesse nacional, e alguns mesmo,
desgraçadamente, pelas suas ligações e entendimentos, contra a independência da Pátria.
Embora convencidos da extrema gravidade dos seus crimes, nós desejaremos que esses
homens possam levar a vida livre de cidadãos pacíficos na terra portuguesa e trocar
pelo trabalho útil a sua actividade subversiva. Mas ninguém poderia exigir que isso
se fizesse com perigo para a nossa segurança – que é a segurança, a tranquilidade, o
trabalho, os bens dos cidadãos portugueses, o futuro desta obra renovadora que em
consciência não podemos sacrificar nem à liberdade nem aos interesses nem à própria
vida de revolucionários profissionais.21

Mas o processo da democracia parlamentar não tinha apenas uma raiz política
e sim uma motivação essencialmente económica. É neste ponto, ainda mais, que
o discurso de Salazar se pode tornar persuasivo. Em 1933, falando no Porto sobre
os «conceitos económicos da nova Constituição», salientava o sentido capitalista da
democracia individualista em frases que ainda hoje se poderiam considerar actuais,
se desintegradas de um conjunto:
Sim, a crise de que sofremos vai certamente passar, mas o essencial é saber se a doença que
infecciona a economia das sociedades modernas não será finalmente atacada, porque, se se
está fazendo aos nossos olhos o processo da democracia e do individualismo, o processo
da economia materialista, esse está feito: todos vemos que faliu. Está-nos, portanto,
vedado esse caminho, e eu não vejo outro que não seja substituir os graves erros que
têm viciado a visão dos condutores de homens no mundo por conceitos equilibrados,
justos, humanos de riqueza, de trabalho, de família, de associação, de Estado. É o que
queria transparecesse das poucas palavras que ainda hei de dizer.22

Era, pois, a organização corporativa a via economicopolítica que defendia, numa
linha de «terceira via», que se confirmava no espírito da Constituição de 1933, uma
via que admitia o Capital e o Trabalho em estreita ligação e harmonia. E é nesse
21
«As diferentes forças políticas em face da Revolução Nacional» (na Sala do Conselho de Estado, em
23 de Novembro de 1932, no acto de posse dos corpos directivos da União Nacional), in Discursos.
Vol. I, pp. 173-174.
22
«Conceitos económicos da nova Constituição» (na sede da UN, em 16 de Março de 1933, discurso
destinado à cidade do Porto, para onde foi radiodifundido), in Discursos. Vol. I, p. 192.
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sentido que fala da «Plutocracia», como (sensivelmente) sinónimo de Capitalismo ou
de Capitalismo selvagem, numa linguagem que sempre poderia despertar a atenção
de defensores do «Estado Social». Vejamos estas palavras, proferidas em 1934, no
Secretariado de Propaganda Nacional:
Ninguém certamente confunde a plutocracia com o grande comércio ou com a grande
indústria. A concentração que os fez surgir é determinada ou por condições económicas
gerais ou por condições específicas de determinada produção. É útil economicamente,
pode ser impecável nas suas relações com o trabalho e com o público e em certos casos
não está na sua mão ser ou não ser. Também ninguém confundirá a plutocracia com a
finança. Enquanto houver moeda e crédito e propriedade privada e capitais mobiliários
e produção gerida por uns e abastecida de capitais por outros tem de haver finança.
E esta, que é útil, pode ser igualmente impecável. Mesmo quando especula, dentro
de certos limites, a finança tem utilidade social. Pode até o financeiro, como outros
administradores de grandes riquezas, não ser rico; mas exactamente porque manuseia
matéria de verificação delicada – dinheiro, títulos, crédito – pode ter intervenções
inconvenientes na vida económica e arrastar consigo muitos valores que se lhe confiam
ou o seguem nas suas operações. Quando joga, deixa de interessar à economia; nós
podemos dizer que está já fora da sua função.
O plutocrata não é, pois, nem o grande industrial nem o financeiro: é uma espécie
híbrida, intermediária entre a economia e a finança; é a «flor do mal» do pior capitalismo.
Na produção não Ihe interessa a produção, mas a operação financeira a que pode dar
lugar; na finança não Ihe interessa a regular administração dos seus capitais, mas a sua
multiplicação por jogos ousados contra os interesses alheios. O seu campo de acção
está fora da produção organizada de qualquer riqueza e fora do giro normal dos capitais
em moeda; não conhece os direitos do trabalho, as exigências da moral, as leis da
humanidade. Se funda sociedades é para lucrar apports e passá-las a outros; se obtém uma
concessão gratuita é para a transferir já como um valor; se se apodera de uma empresa
é para que esta lhe tome os prejuízos que sofreu noutras. Para tanto o plutocrata age
no meio económico e no meio político sempre pelo mesmo processo – corrompendo.
Porque estes indivíduos, a quem alguns também chamam grandes homens de negócios,
vivem precisamente de três condições dos nossos dias: a instabilidade das condições
económicas; a falta de organização da economia nacional; a corrupção política. – Quem
tenha os olhos abertos para o que se passou aqui e para o que se passa lá fora não pode
duvidar do que afirmei.
Como manter o Estado ao abrigo da corrupção plutocrática e as forças do trabalho
ao abrigo das suas prepotências? É evidente e ensinado pela experiência que é fácil a
corrupção onde a responsabilidade de poucos é substituída pela irresponsabilidade de
muitos: os regimes democráticos prestam-se mais que nenhuns outros a compromissos,
entendimentos, cumplicidades abertas ou inconscientes com a plutocracia. A fiscalização
da administração pública por parte dos particulares e a existência de imprensa aberta
à colaboração dos homens independentes contribuirão para descobrir e tornar estéreis
as manobras dos interessados. Mas a forma mais fácil de manter o Estado ao abrigo da
corrupção plutocrática é – não ter de ser corrompido. Quando há pouco afirmei, tratando
da economia nacional, que é preferível a sua auto-direcção à sua direcção pelo Estado,
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tinha em mente, além do que disse, a vantagem para a política e a administração pública
em que o Estado seja tão estranho aos interesses de cada um, como atento aos interesses
de todos. Mal vai quando um grande negócio, lucros avultados, especulações, preços,
importações, encomendas, licenças, direitos, dependem por sistema do parecer de uma
repartição pública ou da assinatura do Ministro. A simples suspeição dos particulares
envenena a administração.23

Temos analisado textos dos anos trinta, em que se justifica, pois, a organização do
Estado corporativo contra o Estado individualista e parlamentar, também chamado
«democracia», que Salazar considerava em crise de morte. Mas, logo que terminou a
guerra – e depois de, em 1940, continuar a afirmar-se antidemocrata, na expressiva
afirmação: «Quanto a nós que nos afirmamos por um lado anti-comunistas e por
outro anti-democratas e anti-liberais, autoritários e intervencionistas…» 24 – procurou
dourar o conceito de «democracia», tanto, quanto podia, lembrando-se por certo da
concepção de «democracia» existente na velha expressão da sua mocidade, «democracia
cristã». Assim, ficou conhecida a sua justificação: «Eu não quero forçar conclusões,
mas, se a democracia pode ter, além do seu significado político, significado e alcance
social, então os verdadeiros democratas somos nós»25.
Porém, isso não o levou a uma concepção reformada de Estado, mas apenas a uma
das suas cosméticas, e, assim, a breve trecho, voltava ao conceito de «crise da Europa e
da democracia». Deste modo, em 1947, já em período de novo desalento, perante o que
chamou «desconcerto da Europa», continuou a afirmar que as democracias passavam
por uma crise dolorosa26 e a salientar a necessidade de «Estados fortes»27 para fazer
frente ao perigo comunista. Em 1950, perante o entusiasmo que lhe deu, em 1949, a
formação da NATO ou OTAN, de alargamento do conceito de «Ocidente» à América
– «Pacto do Atlântico» em cuja organização Portugal participou desde o início 28 –,
falando então Salazar do recorrente conceito de «crise da Europa» (para alguns, mesmo
finis Europae), tornava a pensar que as democracias dificilmente se poderiam opor ao
comunismo soviético revigorado com a vitória na guerra de 1939‑1945. Num discurso
proferido em Braga, por altura da inauguração do Estádio 28 de Maio (como se vê,
todos os motivos serviam de justificação para analisar assuntos de política interna
e de política internacional), depois de afirmar, referindo-se à política de guerra de
países como a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, que «os povos hão-de impor
o abandono das ficções partidárias e a realidade da sua unidade orgânica», dizia:
«Problemas de organização corporativa» (em 13 de Janeiro de 1934, no Secretariado de Propaganda
Nacional), in Discursos. Vol. I, pp. 292-295.
24
«Problemas político-religiosos da Nação Portuguesa e do seu Império» (discurso proferido na Assembleia
Nacional em 25 de Maio de 1940), in Discursos. Vol. III, p. 236.
25
«Portugal, a Guerra e a paz» (em sessão da Assembleia Nacional de 18 de Maio de 1945), in Discursos.
Vol. IV, pp. 119-120.
26
«Governo e Política» (discurso proferido na posse da nova comissão executiva da União Nacional, em
sessão realizada numa sala da biblioteca da Assembleia Nacional, em 4 de Março de 1947), in Discursos.
Vol. IV, p. 269.
27
Idem, p. 268.
28
«Portugal no Pacto do Atlântico» (na sala das sessões da Assembleia Nacional em 25 de Julho de
1949), in Dicursos. Vol. IV, p. 403 ss.
23
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Problema de muito maior interesse e actualidade é saber se nalguns países ou em todos os
países a chamada democracia individualista ou o socialismo (ponho de lado os partidos
daquele nome mas de pura tendência social) podem constituir barreira suficiente ao
comunismo. Pelo que nos respeita podemos com segurança asseverar que não só o não
impediriam, como seriam o mais seguro veículo para o seu triunfo. E é isso que acima
de tudo importa na época de crise que se vai viver.
Em face do que precede não pode haver indecisões quanto ao caminho a seguir: é em
frente, para o que só é necessária a conjunção de quatro ordens de factores: viver a
doutrina, interessar a Nação, ajustar a orgânica das instituições, produzirem os governos
trabalho eficiente em harmonia com as necessidades do País.29

Sempre o conceito de «crise» está presente em todas as concepções de Salazar. O seu
pessimismo só poderia ser superado pela ideia de que o seu caminho era a via correcta,
mesmo que acabasse por ficar isolado no contexto internacional. Então falará também
da crise da NATO, como falará da crise da ONU, onde Portugal se integrara em 1955.
O princípio da justificação do Estado salazarista – a «crise financeira e económica»
Olhámos para o conceito de «crise» do ponto de vista essencialmente político porque
é com essa razão que Salazar justifica a formação do Estado corporativo, contrário ao
Estado demoliberal da Primeira República portuguesa e de outros países da Europa,
às suas «desordens» e às suas potencialidades «plutocráticas», e contrário à experiência
comunista, de sistema materialista. O certo, porém, é que foi a crise financeira e
económica que deu vida ao salazarismo, pois foi essa crise interna, mais do que a
vasta e aguda crise internacional, que o colocou em 1928 no Ministério das Finanças.
Em 9 de Junho 1928, no Quartel General de Lisboa, de acordo com as notas do
jornal Novidades, falava da crise que atravessava o país, de forma técnica, não facilmente
compreensível por quem não conhecia suficientemente as questões do foro financeiro:
Atravessámos uma grave crise económica, cujas principais causas foram essa instabilidade
monetária, a alta de juros do dinheiro e a escassez de capitais: aquela alta provocada
pela escassez dos capitais; esta escassez provocada pela desvalorização da moeda, que,
ao mesmo tempo que opera na sociedade transferências de fortunas, consome em geral
grandes somas de capitais.
O comércio e a indústria tiveram durante algum tempo disponibilidades enormes:
parecia que os comerciantes não acabavam de enriquecer. Todas as empresas pareciam
prósperas; afinal muitos vieram a verificar que se tratava de riqueza ilusória e estavam
na realidade empobrecidos: tinham distribuído e gasto o próprio capital. Salvaram-se
apenas aqueles que em dada altura conseguiram converter os lucros em valores estáveis.
E o Estado, que perdeu muito, ganhou também alguma coisa – a diminuição da sua
dívida correspondente ao valor em que lesou os seus credores.
29
«Breves considerações sobre política interna e internacional a propósito da inauguração do Estádio
de Braga» (em Braga, numa das salas da Biblioteca, a 28 de Maio de 1950, em que se inaugurou o Estádio
da mesma cidade), in Discursos. Vol. IV, p. 471.
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Todos estes males têm somente uma cura – a estabilização da moeda, e esta é impossível
independentemente da solução do problema financeiro.
Da não resolução do problema financeiro e económico resultam, como não pode deixar
de ser, graves perturbações sociais.30

A crise do país era, pois, de ordem financeira e económica, mas também de ordem
social e política, pelo que se deviam resolver os problemas por esta ordem. E, no conhecido
discurso da Sala do Risco, depois de descrever outra vez «a grave crise que atravessava a
Nação», apelava para o esforço de «salvação nacional», que impunha a «ordem»:
É uma obra vasta de organização a fazer, difícil para o nosso individualismo, mas necessária
para o bem de todos – obra tanto mais necessária quanto é grave, em todo o mundo,
a crise, e enorme a reacção dos mercados à admissão dos produtos estrangeiros, sendo
precisas a maior ponderação e calma, a maior economia nos gastos, a maior prudência
nos negócios, a maior restrição nas despesas adiáveis ou puramente sumptuárias, para
que a tormenta passe sem maiores perdas e ruínas, e nós edifiquemos para o futuro uma
economia sólida, equilibrada e sã. – Eis, rapidamente, como foi encarado o problema
económico.31

Portanto, do problema económico passava-se para o problema social e político
(conforme vimos), sendo a sua solução a base da formação do Estado, que depois de
1930, pelo menos, se passou a chamar «Estado Novo». A razão dessa ideia a que se
chamou «Revolução Nacional» resultava, pois, da consciência de um problema, que
se tratava mais de um problema de «pensamento» do que um problema de realidade.
A «crise do pensamento económico», afinal a crise do capitalismo, do parlamentarismo
e do individualismo, era algo que funcionava como justificação para o Estado corporativo. Dizia Salazar no já citado discurso, sintomaticamente chamado, oficialmente,
«Conceitos económicos da nova Constituição»:
O ponto agudo da presente crise vai certamente passar, como antes desta passaram
outras, julgando-se aliás que o mundo lhes não resistiria. Mas uma coisa são os sintomas
que podem desaparecer e outra a doença profunda que mina a vida económica e social,
que multiplica as crises e as faz cada vez mais violentas e mais devastadoras, que gera
este mal-estar permanente, ameaçador em certos momentos do que a Humanidade em
séculos de trabalho tem acumulado como benefícios da civilização. Há, de facto, na vida
das sociedades modernas uma crise mais grave do que a crise da moeda, e dos câmbios,
e do crédito, e dos preços, e das finanças públicas, mais grave porque é mãe de todas
elas – é a crise do pensamento económico, diremos, a crise dos princípios informadores
da vida económica.32
30
«Os problemas nacionais e a ordem da sua solução» (no quartel General de Lisboa, em 9 de Junho
de 1928, segundo as notas do jornal Novidades), in Discursos. Vol. I, p. 14.
31
«Ditadura administrativa e revolução política» (na Sala do Risco, em 28 de Maio de 1930, onde os
oficiais do Exército e da Armada se reuniram com o Governo para comemorar o 4.º aniversário da Revolução
Nacional), in Discursos. Vol. I, p. 56.
32
«Conceitos económicos da nova Constituição» (na sede da UN, em 16 de Março de 1933, discurso
destinado à cidade do Porto, para onde foi radiodifundido), in Discursos. Vol. I, p. 189
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Essa crise manteve-se com outras formas. Se primeiro era uma «crise de pensamento
económico» marcada pela lógica capitalista e individualista, que inclusivamente – é
interessante esta observação de Salazar que foi adepto de uma economia nacional mas
aberta, como veio a provar com a sua adesão à EFTA, em 1960 – levou a conceitos
de nacionalismo económico que marcaram economias de nacionalismo político,
como sucedeu no Brasil, com o Estado Novo de Getúlio Vargas33, foi-se tornando,
de acordo com o seu entendimento, uma crise generalizada, de paz e de guerra, de
direito internacional: uma «crise moral».
Em 27 de Abril de 1943, quando fazia quinze anos que tomara posse da pasta do
Ministério das Finanças (do qual saíra em 1940) e no meio do turbilhão da guerra,
afirmava:
Ora o período de 1928 até hoje pode ser caracterizado pela gestação político-militar da
maior guerra que o mundo viu, enxertada na maior crise que os economistas anotaram
em todos os tempos. Em quinze anos, quatro derrocadas económicas e financeiras, três
de guerra na Península, que nos cortou da Europa por terra, quatro de conflagração,
que a bem dizer nos tem separado do resto do mundo por mar. Sobre as economias
empobrecidas pela crise tiveram de erguer-se as economias fechadas pelo bloqueio;
sobre as moedas debilitadas se lançaram os desequilíbrios das balanças de pagamentos
ingurgitados pelos abastecimentos militares; sobre as finanças, que mal aguentavam os
déficits do tempo de paz, carregam as astronómicas despesas do tempo de guerra. E o
grande abalo não se repercutiu apenas nas coisas materiais que se reparam, ou renovam,
ou reconstituem, mas em conceitos básicos de ordem política e moral. Tudo parece
ter estado sujeito a revisão – promessas e tratados, interesses e amizades, fronteiras
e soberanias, regras de vida internacional, o próprio direito de viver. E a angústia da
humanidade que não pode viver sem arrimos sólidos de certeza moral juntou-se por
toda a parte às insuficiências económicas, filhas da guerra ou do seu receio.34

O caso de Portugal era, portanto, um caso de «crise de paz» no meio de uma «crise
de guerra», uma crise que dificultava a situação de neutralidade assumida pelo regime,
o que originou – como é sabido – a «questão do volfrâmio»35, que tanto era vendido
aos aliados como à Alemanha. Mas, a posição de Salazar, como se disse, aparecia como
uma posição estrutural de abertura de mercado, que pragmaticamente procurava
defender em qualquer situação:
Num discurso sobre a Aliança Inglesa e a Guerra Civil de Espanha, falando do nacionalismo económico,
Salazar dizia em relação ao Brasil: «Fez-se a prova, fez-se a contra-prova: a grande Nação brasileira é sujeita
a uma das suas maiores crises, proíbe a entrada de emigrantes – também inibidos de procurar trabalho na
América do Norte – e quase paralisa as transferências para o estrangeiro com fins não comerciais. Perdem-se
milhões, não se aproveitam rendimentos auferidos em vários países, e a população portuguesa pôde viver,
e a balança de contas é positiva, e sobem no mesmo período as reservas de ouro do País. Creio que esta
experiência enterrou bem fundo o falso postulado da nossa vida económica». («Portugal, a Aliança Inglesa e
a Guerra de Espanha», proferido na Sala dos Passos Perdidos, em 6 de Julho de 1937, ao agradecer às forças
de terra e mar os seus cumprimentos pelo malogro do atentado de 4 de Julho, in Discursos. Vol. II, p. 305)
34
«Os princípios e a obra da Revolução no momento interno e no momento internacional» (na Emissora
Nacional em 27 de Abril de 1943, nos 15 anos da tomada de posse de Salazar como ministro das Finanças),
in Discursos. Vol. III, p. 385.
35
Ver sobre a «questão do volfrâmio» NUNES, João Paulo Avelãs – O Estado Novo e o volfrâmio.
Coimbra: Faculdade de Letras, 2005. Tese de doutoramento.
33
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[…] Respeitamos por educação e princípio, senão por lhe reconhecermos vantagem,
ampla liberdade económica. Na última crise já as grandes nações chamadas livres tinham
restringido o trabalho estrangeiro, bloqueado créditos, dificultado transferências de
dinheiro, proibido a circulação de capitais, alterado por muitas formas as correntes
comerciais e financeiras e ainda nós, quase ilha perdida no mar das restrições, conservávamos abertas de par em par as portas da nossa casa e mantínhamos com escândalo do
mundo a liberdade de importações, de câmbios, de circulação de capitais. Somos assim.
Reconhecemos lealmente dever ao capital, à técnica e à iniciativa estrangeira, designadamente ao capital inglês, parte importante no progresso do País, metropolitano e
colonial. A timidez do nosso capital que tradicionalmente prefere o rendimento fixo do
papel do Estado à aventura dos grandes empreendimentos, nos quais a possibilidade de
maiores lucros é a contrapartida dos ricos, tem nisso parte de responsabilidade; a
outra parte está na atitude dos governos que receiam por vezes ter para com o capital
português as mesmas deferências, cuidados e garantias que mais facilmente se concedem
ao capital estrangeiro.36

E voltava a insistir sempre na «crise do pensamento», de largo espectro, que devia
levar – afinal como pensava que sucedera com Portugal e o seu regime – à procura
de novas soluções económicas, sociais e políticas. Assim, por altura das primeiras
eleições do pós-guerra para a Assembleia Nacional, em que se esforçava por manter a
«união nacional», afirmava incutindo ao seu discurso – como sempre – uma imagem
de «verdade», que tem de ser desconstruída e descodificada, uma imagem de verdade
(dizíamos) que sempre procurava opor à «imagem de mentira e de imoralidade» que
via na «crise da Europa e do Mundo»:
Tudo isto está dando à vida tal falta de sinceridade, de verdade, de objectividade, que
são bem de lastimar os homens sobre quem os acontecimentos lançaram o encargo de
traçar ao Mundo novas directrizes. Embora se saiba que a rivalidade dos interesses tende a
agravar a confusão na ordem prática, os homens habituados à reflexão não podem deixar
de sentir a gravidade das contradições e dos equívocos em que a Europa se debate, se
esteriliza e cada vez mais se diminui. Esperemos que se trate de uma crise de pensamento
provocada pela rotura de equilíbrio preexistente. Esperemos ainda que, separado o trigo
do joio, a verdade do erro, o caduco do esperançoso e vivo, se possam descobrir as novas
fórmulas, encontrar a síntese das aspirações e valores que surgem da gestação do nosso
tempo e dos princípios superiores provados pela experiência dos séculos.37

Acima de tudo, o que era importante ter em conta é que a «crise financeira» e
a «crise económica», ou a «crise do pensamento económico», tinham a espessura de
uma «crise social» e de uma «crise política», que o Estado Novo enfrentava com as
fórmulas de um Estado que não se queria colocar numa via capitalista nem numa
linha socialista integral, num Estado que sobrevivia no meio da crise e se afirmava,
Discursos, ob. cit. e vol. cit., pp. 399-400.
«Votar é um grande dever» (numa das salas da biblioteca da Assembleia Nacional, em 7 de Outubro
de 1945), in Discursos. Vol. IV, p. 176.
36
37
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mesmo quando parecia impossível sobreviver. Era esta imagem que surgia no discurso
de Salazar, uma imagem de enfrentamento e de superação de uma «crise da Europa»,
«do Mundo», «da civilização» e «da moral».

A grande crise internacional, Portugal e o «Império»
A ideia que se apresenta mais viva, no mundo em crise («Vivemos crises – financeiras,
económicas e políticas – e sofremos guerras – civis, internacionais, intercontinentais,
talvez as mais sangrentas de toda a história humana», asseverava Salazar), era a «crise
política» que continuava a subsistir no pós-guerra, crise para que o «Presidente do
Conselho» tinha chamado a atenção nos anos vinte e trinta, o que justificara a concepção
do seu regime e que persistia depois do grande conflito.
Logo em 1946, na I Conferência da UN, dizia:
Ora quando atento na profundidade da crise que a Europa atravessa e vejo que o
remédio mais imediato é para alguns de nós a existência de três, seis ou dez partidos, um
Parlamento tumultuoso e um governo paralisado pela pressão de elementos contraditórios,
não posso deixar de considerar a desproporção entre o mal e os remédios e verificar com
profunda tristeza a cegueira dos homens.
A Rússia dispõe de uma doutrina, de uma força, de uma técnica e de um governo.
Admitamos que os seus intentos e o seu interesse são viver pacificamente a sua vida, e
não impor fora das fronteiras a «sua ordem». Como poderão emergir das ruínas e da
anarquia actual estados sem doutrina, sem força, sem técnica de acção e sem governo?
Cada um pode tirar daqui as conclusões que entender.38

Curiosamente, para marcar a gravidade da crise, apresenta o seu maior inimigo,
o comunismo soviético, como uma espécie de exemplo de unidade e acção. E o que
lhe parece ainda mais grave é que os próprios «partidos socialistas», aos quais prestava
sempre uma especial atenção, não pela sua doutrina em si mesma e muito menos pela
sua tendência, mas pela intenção social dos seus programas, estavam atingidos de morte,
restando apenas o «socialismo integral» dos sovietes. Era uma prova de que tudo ruía,
ainda que não deixasse de fazer uma excepção em relação à Inglaterra:
A crise que parece ter atingido mortalmente, fora da Inglaterra39, os partidos socialistas
europeus – quer tivessem adoptado um vago socialismo de reivindicações sociais, quer,
mais audazmente, defendessem a socialização de alguns meios de produção –, essa crise
não se me afigura passageira: ela é, por um lado, reflexo da deliquescência geral da política
partidária e, por outro, resultante da própria lógica socialista. A força das ideias e das
«Relevância do factor político e a solução portuguesa» (na sessão inaugural da I Conferência da
União Nacional, em 9 de Novembro de 1946, realizada no Liceu D. Filipa de Lencastre), in Discursos.
Vol. IV, pp. 254-255.
39
Provavelmente Salazar referia-se, cuidadosamente, como quase sempre sucedia em relação aos «aliados»,
ao Partido Trabalhista, que ganhara as eleições ao Partido Conservador de Churchill, governando, de 1945
até 1951, Clement Attlee.
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posições tomadas dificilmente se deteria a meio caminho e optaria mais tarde ou mais
cedo pela conclusão final – o comunismo ou o socialismo integral. As muito curiosas
cisões ou ameaças de cisão que se verificam em vários partidos socialistas traduzem a crise
provocada pelo conflito entre o espírito tradicional, que se esforça por manter princípios
basilares da actual organização económica e social, e o logicismo revolucionário dos que
pretendem chegar às últimas conclusões: todo o poder aos sovietes.40

A luta contra o bloco soviético parece-lhe, por isso, como dissemos, o supremo
objectivo. Daí – como notámos – a sua adesão à fundação da NATO. Mas será que
essa integração significaria uma luta de sentido único contra o materialismo comunista?
O certo é que a crise da Europa e do Mundo extravasava, para ele, essa situação.
O regresso à democracia multipartidária desintegrava o bloco anti-soviético. Por isso
o que lhe parecia mais evidente era, ao fim de contas, a «crise moral» ou a «crise de
civilização», que era ainda maior do que a «crise política», assim como a «crise do
pensamento económico» era mais grave do que a «crise económica».
Em 1935, olhando para o ambiente internacional, mas visando sobretudo o problema
nacional, que era sempre o que mais o preocupava, dizia:
Se é permitido aplicar, em política externa, princípios reguladores da política interna,
diremos que, aparte a necessária organização de força, sem justiça e sem confiança
recíproca será finalmente baldado tudo o que se anda tentando. Ora as circunstâncias
ou os homens – eu não acuso ninguém – têm operado de modo que por vezes a justiça
é desconhecida e outras vezes vai-se faltando ao prometido até se matar a confiança na
palavra dos povos. Sinal é de que a crise moral, mais do que a crise económica, está
desgraçando o Mundo.41

Esta ideia vai subindo de tom, quando constata, perante o problema de Goa e
o problema africano, o desajustamento da NATO a problemas que geograficamente
pareciam ultrapassar o «Ocidente», mas que lhe deviam estar intimamente ligados. Por
isso fala também da «crise da aliança atlântica», não tanto nos seus discursos proferidos
internamente, mas no discurso das entrevistas a jornais estrangeiros. Assim, dizia numa
entrevista a uma cadeia de jornais americanos:
A crise da aliança atlântica não é propriamente de natureza militar, mas de natureza
política. A medida de ordem prática que se apresenta essencial é a de manter a confiança
e a solidariedade entre os membros da NATO – que parece não poderá ser restrita a
determinadas áreas geográficas, e muito menos poderá ser ocasional: global e permanente
seria o ideal. O ataque ao que chamamos Ocidente e civilização ocidental não o submete
«O meu depoimento» (no Palácio da Bolsa, em 7 de Janeiro de 1949, ao inaugurar-se a conferência
da União Nacional e a campanha para a reeleição do Senhor Presidente da República), título «O regime e
os trabalhadores». In Discursos. Vol. IV, pp. 368-369.
41
«Balanço da obra governativa. Problemas políticos do momento» (pronunciado em 27 de Abril de
1935 num dos salões da Câmara Municipal de Lisboa durante o «Porto de honra» oferecido aos oficiais de
terra e mar), in Discursos. Vol. II, p. 38.
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o comunismo a divisões, salvo as impostas pela táctica do momento. Assim se afigura
que deveria ser em face dela a nossa defesa – indivisível.42

De modo idêntico, mas referindo-se a outros erros, critica, na mesma entrevista,
«os votos dos Estados Unidos contra Portugal, na ONU», que «causaram no povo
português grande ressentimento»43, assim como, noutros discursos proferidos no país,
lamenta a falta de justiça da ONU, ou do seu sector «ocidentalista» e anticomunista,
que deveria ter ali uma acção consequente e contínua. As Nações Unidas estavam
também «em crise» – segundo Salazar – e reduzidas a um sistema parlamentarista.
Perdia-se dessa forma a linha de rumo que entendia importante para a sobrevivência
das colónias ou das «províncias ultramarinas» portuguesas, ou, melhor, da continuação
do laço profundo e natural da Europa à África e ao Oriente Católico44.
Dizia em 1960, referindo-se à «campanha anti-colonialista»:
Para mim, sem o dom da profecia, o carácter parlamentarista excessivamente intervencionista e internacionalizante das Nações Unidas marcará o próximo futuro, até uma
crise grave que as porá à prova. Temos de tê-lo presente, visto que não nos dispomos a
aceitar a intervenção abusiva de terceiros na nossa vida interna.
Todos os nossos territórios estão abertos à observação de quem quer e o Governo e
os Serviços publicam dados suficientes para se saber em cada momento como marcha
a administração. A posição que havemos tomado, e manteremos, não vem pois de
pretendermos ocultar seja o que for mas de que nos é impossível aceitar para as nossas
províncias ultramarinas, que fazem parte da Nação, situação equivalente à de territórios
tutelados pela O. N. U. e destinados a subsequente secessão, bem como prestar contas ali
de como os Portugueses entendem governar-se na sua própria casa. É ilegítimo da parte
das Nações Unidas resolver discriminatoriamente contra Portugal; a Assembleia Geral
não tem competência para declarar não autónomos territórios de qualquer potência.
Esta é a interpretação juridicamente correcta e que sempre foi dada aos princípios da
Carta. Nesses termos fomos admitidos e, se outro fosse o entendimento dos textos, é
certo que não nos teríamos apresentado a fazer parte da Organização.45

Daí que, depois da tomada de Goa pela União Indiana, se virasse com olhar
angustiado para o mundo, que considerava ferido de morte por uma profunda «crise
moral»:
Há no mundo três ou quatro nações – meia dúzia o máximo – que não receiam ou
não têm de recear ser agredidas por outras; mas todas as mais ou vivem do consenso
«Entrevista concedida à cadeia de jornais da Hearst Headline, dos Estados Unidos da América do
Norte» (publicada em dois dias sucessivos, no mês de Junho de 1961, pelo Hearst Headline Service, pelo
New York Journal American e pelos outros diários da cadeia), in Entrevistas, p. 56.
43
Idem, pp. 54-55.
44
Ver no nosso livro Estados Novos, Estado Novo. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2009. Vol. I,
parte II, cap. V: «Estado Novo, Europa e Atlântico».
45
«Portugal e a campanha anticolonialista» (discurso pronunciado na sessão da Assembleia Nacional
de 30 de Novembro de 1960), in Discursos. Vol. VI, pp. 103-104.
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unânime de que a sua independência e integridade são respeitadas ou estão à mercê
dos mais ambiciosos e fortes. Não se foge à dificuldade e ao perigo senão pela forma
clássica de alianças que constroem sistemas de forças equilibradas, ou por organização
tendente a abranger a universalidade das nações pacíficas. Simplesmente no primeiro
caso é essencial o cumprimento dos Tratados e no segundo a fidelidade aos Pactos, e a
crise moral em que nos debatemos não assegura nem uma coisa nem outra.46

Configurava-se a ideia da crise mais profunda que Salazar via no mundo e que o
levava à dramática situação de afirmar que os portugueses estavam «orgulhosamente sós»47,
dito num discurso em que falava da «crise do direito internacional», com estas palavras:
Um dos fenómenos mais embaraçantes do mundo de hoje é a crise do direito internacional que uns observam como herança da sua civilização e outros desprezam para se
instalarem a seu gosto na terra. O alargamento da comunidade internacional não devia
ter-se processado à margem da preparação dos Estados para a aceitarem e cumprirem
as normas que regulam por consenso geral ou por convenção expressa a vida de relação
entre as nações; mas seguiu-se orientação oposta com o princípio da universalidade
de todas as organizações internacionais, como se o registo de admissão equivalesse à
garantia de observância das normas que as regulam, o que está demonstrado não ser
exacto. A Organização das Nações Unidas tem feito – pecaminosamente – o máximo
por condescender com práticas aberrantes e até com a defesa de supostos interesses de
muitos países irrequietos e ambiciosos contra os legítimos direitos de outros. Apesar disso,
o desequilíbrio das situações apontadas é de tal ordem que nós o podemos ver na base
dos numerosos conflitos que se espraiam pelo mundo. O princípio de que nas épocas de
crise a lei internacional é para cada Estado a que serve o seu interesse, sem respeito pelo
direito alheio, lançou-nos no caminho das grandes confusões e dos máximos perigos.48

Por isso, o desânimo profundo de Salazar aparecia quase no fim do seu mandato,
em 1966, antes da queda que precipitou a doença que o levaria à morte, em 1970.
Manifesta então uma generalizada consciência de «crise». E di-lo, no mesmo lugar
onde havia sido triunfalmente aclamado em 26 de Maio de 1936, em Braga, agora
em 28 de Maio de 1966, mas já não na varanda da Câmara Municipal, no Campo da
Vinha, onde se ergue a estátua do Marechal Gomes da Costa, e sim no recolhimento
da Sala da Biblioteca Pública. Era o 40.º aniversário da «Revolução Nacional» e parece
que Salazar pressentia já a queda do seu sistema político. Depois de voltar a falar da
«crise do Estado», embora esperasse que não do «cerne da Nação», recordava que
em 1926 ela se salvou apesar «da crise em que ameaçava afundar-se sem esperança
de recuperação». São palavras de desalento e de aparente esperança naquele que é o
último grande discurso de Salazar:
46
«Invasão e ocupação de Goa pela União Indiana» (discurso pronunciado na sessão da Assembleia
Nacional de 3 de Janeiro de 1962), in Discursos. Vol. V, pp. 205-206.
47
«Erros e fracassos da era política» (discurso proferido na posse da Comissão Executiva da União
Nacional, em 18 de Fevereiro de 1965), in Discursos. Vol. VI, p. 368.
48
Idem, p. 362.
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Eu compreendo as dúvidas e hesitações. Vivemos um momento crítico da história do
pensamento político e mais simplesmente um momento crítico da história do mundo.
Tudo está em crise ou é sujeito a crítica – a moral, a religião, a liberdade dos homens,
a organização social, a extensão intervencionista do Estado, os regimes económicos, a
própria Nação e as vantagens da sua independência ou da sua integração com outras para
a formação de grandes espaços económicos e políticos. Discute-se na Europa a própria
noção de pátria. Revoluções como a soviética continuaram no domínio dos factos e da
filosofia as revoluções que vinham detrás, da Reforma e da Revolução Francesa, e, como
todos os grandes movimentos na posse da sua força inicial, têm tendência a alastrar e a
dominar o mundo, envenenando-nos com visões e princípios que estão longe de executar
em seus domínios de origem. Os espíritos mais puros inquietam-se, perturbam-se, não
sabem como orientar-se e repetem angustiadamente a pergunta de Pilatos ao próprio
Cristo: «o que é a verdade ?»
A dúvida em suas hesitações e desvairos não permite trabalho eficiente; o espírito
humano precisa de aderir à verdade, precisa de certezas para se orientar e agir. Nenhum
Estado pode existir sem basear-se nelas ou presumi-las definidas e aceites. Foi por isso
que, ainda não tão largamente alastrada a crise actual, há precisamente trinta anos e
nesta mesma cidade de Braga, eu senti a necessidade de proclamar «as grandes certezas
da Revolução Nacional». Independentemente do que transcende a ordem natural, a
desapaixonada observação dos factos e a experiência dos povos, através da sua vida
milenária, revelam-nos algumas dessas certezas. Mas nós temos outro indicador para
avaliar da sua justeza: os frutos produzidos na vida e progresso da Nação, isto é, se
com os princípios que essas mesmas certezas traduziam pudemos criar entre nós a paz,
pudemos organizar a vida social e nela prosperar. Porque o nosso movimento se afigura
por vezes demasiado lento, muitos se perturbam com a acusação de imobilismo; mas
uma coisa é o imobilismo na acção e outra a estabilidade das concepções políticas.
A verdade é por essência imutável e a adesão do espírito à verdade, ou sejam as certezas
do espírito são essenciais ao progresso das sociedades humanas.49

Apesar de tudo, Salazar continuava, pois,, a falar da «verdade» e da eficácia do
seu regime.

O fim do discurso e o fim do sistema de Salazar
Como se vê, Salazar praticamente termina a sua vida política a falar de «crises»,
tal como tinha começado. Só que no início – no final dos anos vinte e na década de
trinta – podia, baseando-se nelas, erguer um Estado, tendo como antepassados certos
paradigmas ideológicos, como o integralismo de diversas fases e o movimento católico,
e até como modelo (mesmo que dissesse o contrário) o fascismo de Mussolini. Nessa
altura, os seus argumentos poderiam ser ouvidos e aclamados pelas multidões, pela
«Nação», ou pelos políticos de serviço, que defendiam ou diziam defender essa Nação,
num «nacionalismo moderado». Podia erguer um «Estado forte», para utilizar a sua
No 40.º aniversário do 28 de Maio (discurso proferido numa sala da Biblioteca Pública de Braga,
no dia 28 de Maio de 1966), in Discursos. Vol. VI, pp. 435-437.
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terminologia, ou um Estado autoritário ou mesmo de tendência totalitária (que dizia
não seguir, mas de que alguns salazaristas não receavam50). Sempre escorado na ideia
da Moral e do Direito – que dizia transcender a acção do Estado, mas que ele próprio
construía e desconstruía (pelo menos a nível interno) –, falava das «crises» como se
estivesse nelas e fora delas, ou que as conseguisse superar. Porém, nos anos sessenta essas
crises, segundo o próprio Salazar, já eram mais vastas. Podia dizer que não atingiam
o «cerne da Nação», mas não podia já afirmar que elas não eram generalizadas e de
consequências mortíferas. E via assim perder parcelas do «Ultramar», o «Estado da Índia»
(Goa, Damão e Diu), a «Roma do Oriente», como percebia que poderia vir a perder
a África portuguesa. Já não se tratava só de uma «crise financeira» ou de uma «crise
económica» (ou do «pensamento económico»), de uma «crise política». Essas, pensava
que as havia ultrapassado, na lógica da construção de um Estado de equilíbrio instável
de poderes internos e externos. Era agora – no seu pensar – uma generalizada «crise de
valores morais», que precipitara uma «crise de relações internacionais» incontroláveis,
que receava que levassem ao fim do seu sistema, que se recusava a reformular na sua
essência. Haveria de morrer com ele, ainda que na pessoa de um substituto que não
escolhera, de um outro estadista, Marcello Caetano, que o apoiara nos seus princípios,
mas sempre discutira com ele estratégias de acção. Todavia, no poder depois de 1968,
Marcello não soube ou não pôde alterar profundamente essas estratégias, porque não
mudara os princípios. E eles próprios, assumidos radicalmente pelos ultra-salazaristas,
também se haveriam de voltar contra as aparentes mudanças, para além de ter crescido
uma oposição que vinha de longe e apresentava-se agora sob novas formas.
O discurso de Salazar – que analisámos, tendo em atenção o conceito de «crise»
e de «crises» – faz parte integrante da realidade do Estado Novo, do seu período de
apogeu e de debilidade e morte. Foram, pois, as palavras que privilegiámos neste
artigo, sobre as «palavras do regime».
Outras análises foram feitas por nós e por outros historiadores às teses produzidas
por Salazar e pelos salazaristas, aos documentos legais, às instituições de produção e
reprodução da ideologia e às instituições repressivas do Estado Novo, tendo verificado
que essas ideologias e práticas, com as suas «aparências», a sua «coerência» e as suas
«contradições», também foram, obviamente, responsáveis pela sobrevivência do sistema
político e pela sua queda. Esse tipo de reflexão levou-nos, por sua vez, a perguntar-nos
se poderíamos ou não caracterizar o Estado Novo como fascista, totalitário, repressivo,
imperialista… Mas o estudo singular do «discurso oficial», por si só, levará a este tipo
de interrogação? E, no próprio tempo em que se produzia, que ideias criava? Ficava a
noção clara que se opunha ao comunismo, que constituía (e ainda em certos círculos
políticos constitui) um dos alvos do «sistema democrático», sobretudo se se tiver em conta
que até 1953 a União Soviética foi governada por Estaline e que a «desestalinização»
nunca foi completada depois da sua morte. Igualmente ficava a ideia, pela audição ou
pela leitura dos discursos (traduzidos para diversas línguas), que se opunha também à
democracia liberal e às suas potencialidades capitalistas, optando pelo «Estado social»,
Ver Estados Novos, Estado Novo. Vol. I, parte I, caps. V: «Estado Novo: um totalitarismo à portuguesa?»
e VI: «Estado Novo e «fascismo»».
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na sua acepção corporativa, que fora a opção da hierarquia da Igreja Católica. Desta
forma, apesar da densidade dos raciocínios de Salazar, a leitura dos «discursos oficiais»,
em Portugal e no Estrangeiro, não deixava de se tornar aliciante. E mesmo hoje isso
pode suceder, quando se torna usual criticar os partidos e o neoliberalismo ou um
«neoliberalismo anárquico» e se volta a erguer a ideia de austeridade, de sacrifício pela
«causa nacional», quando a moralidade ataca o individualismo da política e os «privilégios
dos políticos». Mesmo quando se assinala o sentido de independência manifestado
por Salazar frente às pressões internacionais relativamente aos territórios coloniais ou
ultramarinos, surge naturalmente uma certa tentação para simpatizar com o Estado
Novo, acompanhando o renascer da nostalgia do «Império» perdido, sobretudo se se
confronta, de forma simplista, a colonização portuguesa com a turbulência política de
alguns países africanos ou, no caso de outros, com a sua entrada no mundo capitalista,
com um enorme fosso entre os muito ricos e os muito pobres.
Este tipo de reflexão, com que iniciámos este artigo e com o qual concluímos, serve
apenas para nos apercebermos do perigo das representações quando são analisadas ao
sabor das circunstâncias históricas do momento. E esse perigo é ainda mais evidente
se resulta de análises parciais de historiadores ou «historiógrafos», que procuram
interpretar fenómenos previamente escolhidos, com um objectivo determinado e com
uma escrita sedutora. Por isso, mais uma vez insistimos que o estudo da História e, no
caso presente, do Estado Novo, tem de ser encarado em todas as perspectivas possíveis,
pensando, objectivamente, mais nos problemas que devem ser equacionados do que
nas soluções explicativas fáceis.
A análise do «discurso oficial» é, pois, só uma face da representação da realidade,
cujo sentido tentámos descodificar, observando o significado de palavras e conceitos
usados no tempo e que, não por fenómeno de repetição numa concepção de «história
circular», mas pelo sentido de espiral que constitui o movimento da História, volta a
aparecer com força no nosso vocabulário, no nosso imaginário e na nossa «realidade».
Referimo-nos, como é óbvio, repetindo-nos mais uma vez, aos conceitos de «crise» e de
«crises», temática que, não por acaso, constitui o tema do volume de 2010 desta revista.
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1. As grandes cisões internas da oposição republicana no exílio
«La oposición puede justificarse tanto desde el plano de la ética política puesto que
ningún grupo o fracción posee el derecho de arrogarse el privilegio de poseer la verdad
política – (¿existe la verdad política?) – ni, por ende, acaparar el Poder, como desde
el plano de la utilidad política, puesto que la oposición contribuye a un gobierno
más eficaz de la sociedad.» 1

A história contemporânea de Portugal, no período que vai de 1926 a 1974, apresenta
dois lados antagónicos: o regime ditatorial e a sua oposição. Mas, se a ditadura militar e
o fascismo uniformizam a actuação do Estado, das suas instituições e dos seus apoiantes,
os seus opositores estão congregados em correntes políticas diversas, discordantes nas
suas formas de combate, actuação e conteúdo ideológico, cujo único ponto comum
é, por vezes, a condenação do sistema político em vigor no país.
A historiografia portuguesa, com excepção das histórias oficiais dos partidos,
nomeadamente o PC, e alguns estudos a respeito do Reviralho, só há muito pouco
tempo abriu um espaço para a «história da oposição». Actualmente, a questão vem
ganhando maior relevo e o movimento oposicionista no exílio consegue atenção dos
historiadores, malgrado as dificuldades em relação à localização da documentação dos
diversos sectores oposicionistas dispersos pela Europa, Norte de África e Américas.
No entanto, os estudos avançam e o aparecimento das diversas versões do movimento
defendidas pelos diferentes grupos colocam problemas ao historiador. Abundam as
acusações entre os participantes acerca do fracasso das acções e documentos contraditórios põem em causa os estudos já existentes. Apesar do aparente «caos», tal quadro
representa uma oportunidade de reformular o que já foi aceite como «história oficial».
As divergências que caracterizam o relacionamento entre comunistas, socialistas,
anarquistas e republicanos, também estão presentes, noutros moldes, no interior dos
grupos que partilham o mesmo ideal de Sociedade e Estado. A grande marca em todos
os tipos de distensões é a busca da hegemonia política através do encaminhamento
do processo revolucionário. O problema do comando e do modelo de Estado a ser
implantado após a vitória está na raiz das duas grandes cisões que marcam a história
da oposição exilada:
1. No período do chamado Reviralho, entre 1927 e 1935, quando fracassa a proposta
de uma unicidade da oposição, configurada nos moldes federativos.
2. Na tentativa de centralização das diversas correntes oposicionistas em torno da
figura de Humberto Delgado, ele próprio possuidor de uma noção específica acerca
do presidencialismo e responsável por constantes polémicas na sua breve passagem
pela oposição.

BADIA, Juan Ferrando – «En torno a una Teoría de la Oposición en el sistema democratico-liberal».
Revista de Estúdios Políticos.Centro de Estudios Politicos y Constitucionales. N.º 173 (1970) p. 35.
1
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2. O caso dos «Budas»: um outro olhar sobre as cisões e o seu aproveitamento
pelo regime
«Au début de 1934, les relations entre Ribeiro de Carvalho et les Budas se son améliorées.
Le démarches d’Afonso Costa semblent aboutir en janvier à la formation d’un noveau
“front commun”». […]
La direction de la revolução est assuré par les Budas à partir de Espagne, avec la
collaboration de Ribeiro de Carvalho, Francisco Aragão, Fidelino Costa, Ferro Alves.
L’action est placée sous le patronage de Bernardino Machado».2
«Porventura talvez do boato de união resultassem os frutos que não se colheram nos
propósitos de Federação votada em 17 de Setembro. Que nestes termos confirmámos
sempre a pitoresca atoarda, ainda que não conhecêssemos com quem estávamos de certo
unidos nem para que objectivos telúricos.
Que todo mundo nos vinha dizer que o próprio Rº de Cº e o seu cabo de ordens e
intrigas, afirmavam a quem se lhes aproximava que havia completa união e que advogado
em nosso nome a efectivara em Lisboa. Quando alguém pretendia entrar em detalhes
a resposta era invariável: está tudo feito lá dentro.»3

O Reviralhismo é marcado pela actuação militar que orbita em torno do Coronel
Ribeiro de Carvalho e dos «Budas» 4. Aos dois grupos são atribuídas linhas de conduta,
orientadas segundo os seus vínculos políticos e a orientação militar que adoptam nas
tentativas revolucionárias empreendidas entre 1927 e 19345. A partir de 1931, temos
uma série de negociações dos diversos sectores da oposição para a formalização de uma
Federação, ou ainda, um simples acordo de actuação comum entre estes dois sectores,
tendo sempre como centro de debates e intermediários elementos da «Liga de Paris»
e os núcleos oposicionistas ainda actuantes em território português.
Aos «Budas» é atribuída, para além da vinculação aos «chefes» políticos republicanos,
como Afonso Costa e Bernardino Machado, uma profunda ligação aos antigos partidos,
dos quais a figura de José Domingos dos Santos, da Esquerda Republicana, ganha um
lugar de destaque, para além de congregar membros da Seara Nova, e das organizações
sindicais6. A preocupação com o «secretismo» da mobilização revolucionária, com a
subordinação dos diversos grupos de representação da sociedade civil à direcção militar,
e, em especial, com a garantia da representação partidária na estruturação do Estado
está presente em toda a documentação oriunda deste grupo. As cartas trocadas entre
2
CLÍMACO, Cristina – L’Exil politique en France et en Espagne: 1927-1940. Paris: Universidade
de Paris 7 (Denis Diderot), 1998. Texto Policopiado. V. II, p. 440. Dissertação de doutoramento em
Sociedades Ocidentais.
3
Relatório Manuscrito de Moura Pinto, 1933-1934, p. 7. Arquivo Moura Pinto. O advogado citado é
Basílio Lopes Pereira e o «cabo de ordens e intrigas» é Francisco Aragão.
4
Sobre o tema ver, entre outros, FARINHA, Luís – O Reviralho. Lisboa: Estampa, 1998.
5
Sobre o tema ver, entre outros, CLIMACO, Cristina – Op. Cit., e FARINHA, L. – Op. Cit.
6
Apesar de Jaime de Morais estar sempre assinalado como um elemento vinculado a ala mais a esquerda
do movimento revolucionário, não sendo propriamente um representante da Esquerda Democrática. Ver,
entre outros, CLIMACO, Cristina – «Le contexte historique. L’opposition à l’interieur». In Op. Cit. V. 1,
p. 115 e seguintes.
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os seus representantes mais directos, como Jaime de Morais, Moura Pinto, Cortesão e
Bernardino Machado, confirmam esta linha de acção. Por outro lado, a correspondência
interna dos seus elementos, as memórias de Jaime de Morais e actas e os relatórios do
arquivo particular de Alberto Moura Pinto, oferecem uma outra leitura para os dados
já tratados pelos historiadores, baseados nos relatórios da PVDE e na obra de Ferro
Alves7. A análise desta documentação pretende esclarecer alguns pontos que marcam
a cisão entre os dois grupos militares da oposição, a partir da óptica dos «Budas» e
de muitos dos seus aliados.
Em primeiro lugar, cumpre salientar que a rivalidade entre os grupos é iniciada
aquando da tentativa revolucionária de Fevereiro de 1927. O pomo da discórdia
seria a declaração de Ribeiro de Carvalho e Francisco Aragão, como representantes
da União Militar Republicana, da sua não colaboração com o movimento, alegando
o seu carácter contrário aos interesses dos militares e a defesa de ideologias que lhes
seriam opostas. Nas memórias de Jaime de Morais ou na correspondência trocada com
Sarmento Pimentel, esta é sempre a grande tónica de um ressentimento que perdura
no tempo de exílio:
[…] O seu artigo vem a propósito da morte do R. de Carvalho […] V. ao escrever as
suas tão sentidas palavras não se lembrou ( e ainda bem, Pimentel) da carta à Imprensa
que ele e o nosso grande Aragão mandaram para a Imprensa de Lisboa em 3 de Fevereiro
de 1927, pedindo aos seus amigos que não aderissem ao nosso gesto do Porto (ao seu,
ao meu, ao do Cortesão, ao do Gen. Sousa Dias, ao do Cor. Freiria, ao d dezenas de
camaradas deles e seus amigos), por se tratar de um movimento comunista […] R. de
C. foi um magnifico herói da Flandes, era um excelente rapaz. Nenhum mal lhe quis,
mesmo quando tanto mal ele fez a mim, a V., ao Nuno, ao César, ao Cortesão, a tantos
mais. Lamentei a sua morte, magoou-me muito o fracasso da sua vida […] e custa-me
muito confessar que lhe atribuo uma grande parte (se não a maior) da responsabilidade
de ainda vivermos sob a espora de uma atroz ditadura e do inútil sacrifício de tanto e
tanto bom português8.

As acusações pelo fracasso do movimento de 1927 são também o primeiro
sintoma da profunda cisão entre os dois grupos, marcada por breves momentos de
colaboração, mas sempre com sérias discordâncias no que se refere à condução do
processo revolucionário. A falta de cooperação de Ribeiro de Carvalho é atribuída à
não mobilização de sectores já comprometidos com a causa, levando à desarticulação
das forças combatentes, contribuindo para a derrota final naquela e em outras ocasiões:
«O que se passou em Chaves ainda é, para mim, um enigma. […] Confesso que sempre
duvidei, pois dependia muito da influência do coronel Ribeiro de Carvalho, e embora
ele (e Aragão) me tivessem garantido que não me hostilizavam, é certo que se tinham
afastado do movimento. […] Nesse momento deve ter chegado a Chaves um jornal de
ALVES, Ferro – Os Budas. O contrabando de armas. Lisboa: Imprensa Lucas Cª, 1935.
Carta de Jaime de Morais a Sarmento Pimentel. Datada de Niterói, 21 de Maio de 1967. Arquivo
Sarmento Pimentel. Biblioteca Sarmento Pimentel, Mirandela.
7
8
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Lisboa onde se publicava uma incrível declaração dos nossos camaradas da primeira hora,
srs. Ribeiro de Carvalho e Francisco Aragão, donde constava que nada tinham com o
movimento do Norte, que alcunhavam o mesmo de extremista […] Foi o conhecimento
dessa declaração que o levou (Major Teodorico) a dar a contra ordem, regressando as
unidades aos seus quartéis.»9
«Então dirigia o movimento em Portugal o Cor. Ribeiro de Carvalho, a quem prestávamos
todo o apoio incondicionalmente. Atitude esta nossa a registar, pois a verdade é que ele
não concordava com o nossa plano de armamentos. […] Porém de todas as ordens dadas,
apenas uma se tentou cumprir; no Porto, por Nuno Cruz e César. Tudo se tentou e tudo
fracassou […] porque os elementos com a direcção interna contavam falharam todos.»10

Um outro factor da discórdia entre os dois grupos é a própria instabilidade interna
dos apoios políticos. A troca de cartas entre Jaime de Morais, Bernardino Machado
e Ribeiro de Carvalho evidenciam o jogo de interesses, revelando, algumas delas, a
«habilidade política» do antigo presidente11. O apoio deste último ao Coronel Ribeiro de
Carvalho, em especial à sua ideia de uma acção imediata 12, e as sucessivas e desgastantes
reuniões políticas entre os opositores e os seus «chefes políticos» contribuem para o
clima de desconfiança. Da parte dos Budas e dos seus aliados, as acusações são muitas
e realçam o «autoritarismo» de Afonso Costa e a «falta de realismo» de Bernardino
Machado:
«Eu não vejo homens de prestígio para destes destroços liberais formarem um reduto
democrático. Há uma falta de recursos miserável, um desprestígio dos políticos que chega
a ridicularizá-los, um desconhecimento absoluto dum rumo e vários «organizadores da
derrota» em franca actividade.
Apetecia-me fugir! […]
O Bernardino está gagá de todo e Afonso cada vez mais ambicioso.»13

Do lado do grupo de Ribeiro de Carvalho a «institucionalização» do secretismo
dos «Budas» é a grande tónica a suscitar a desconfiança e as mais diferentes versões de
teses conspiratórias. Na verdade, esta prática da atribuição de «segredo entre pares» a
toda a acção a ser desenvolvida por estes, delegando somente os seus membros mais
destacados a visão completa dos seus planos e ligações políticas, acirra os choques e
conflitos entre os dois «braços armados» do Reviralho. Ao mesmo tempo, tal postura,
9
MORAIS, Jaime – O Gesto de Fevereiro de 1927. Notas autobiográficas. Manuscrito dactilografado,
p. 19. Arquivo Jaime de Morais. Fundação Mário Soares.
10
MORAIS, Jaime – Últimas fantasias. Notas autobiográficas. Manuscrito dactilografado, p. 9a. Arquivo
Jaime de Morais. FMS.
11
Ver Arquivo Bernardino Machado. Correspondência trocada com Ribeiro de Carvalho, nomeadamente
Caixas 131, 133 e 134.
12
Em carta datada de Bayona, 7 de Dezembro de 1932, Bernardino Machado chega a reenviar cartas
remetidas por Jaime de Morais para a análise pelo seu grupo, a saber Álvaro Poppe e Francisco Aragão,
declarando a sua plena confiança na acção de Ribeiro de Carvalho. Caixa 133, Arquivo Bernardino Machado.
13
Carta de Sarmento Pimentel a Ricardo Severo datada de Bayona, 29 de Agosto de 1931. Arquivo
Sarmento Pimentel, BSP, Mirandela.
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alegadamente um aprendizado oriundo das falhadas tentativas revolucionárias de 1927
e 1928, oferece um campo aberto a todo o tipo de especulação14.
Neste quadro, o problema do financiamento do movimento e as questões que
envolvem a sobrevivência física dos oposicionistas são um alvo em potencial. Como até
1934 os Budas administram os apoios recebidos no estrangeiro, abundam as acusações
de favorecimento ilícito, feitas por elementos vinculados a Ribeiro de Carvalho e
outros. Apesar da constatação óbvia da existência de mais saídas do que entradas nas
contas apresentadas, as desconfianças são constantes. Aproveitando-se de tal clima,
Ferro Alves fomenta as rivalidades existentes, desacreditando ambos os grupos, à
medida que alimenta a desunião15.
Assim sendo, os ideais de «Federação», pensados em 1931, nunca conseguem lograr
terreno propício16. No entanto, as acções concertadas por Ribeiro de Carvalho, em
finais de 1933, e as afirmações da colaboração directa dos «Budas», a partir de Março
do ano seguinte17, suscitam a apreensão deste último grupo, já que desconheciam as
razões desta suposta «união». De facto, os boatos a respeito de um acordo entre os dois
sectores leva ao estabelecimento de contactos com o Coronel Ribeiro de Carvalho, sendo
Fernando Utra Machado o interlocutor, tal como narra o relatório de Moura Pinto:
«Que aproveitando uma espontânea oferta de Marcelo para a missão de abordagem junto
ao chefe de outro grupo, por unanimidade lhe demos plenos poderes para espinhoso
encargo. É que já antes, fazendo justiça às altas qualidades de Marcelo nele delegamos a
suprema direcção para todos os actos de natureza militar que houvessem de ser praticados
por nossa banda e Marcelo honradamente se dispôs a desempenhar […].18»

Afonso Costa revela a Utra Machado a existência de um pacto assinado em
nome dos «Budas» pelo seu representante, Basílio Lopes Pereira, facto desconhecido
pelos seus membros e aliados19. Inquerido este último, ele afirma ter assinado um
documento, mas somente o fizera «em nome das forças políticas que representava», o
que levava a não inclusão do grupo de Madrid. Tal facto, leva Moura Pinto a afirmar
a possibilidade de ter havido um «aproveitamento político» do ocorrido por parte de
Ribeiro de Carvalho.20

14
É na exploração do «não conhecimento» das decisões tomadas pelos «Budas» que Ferro Alves fomenta
a propaganda contra o grupo. Ver, ALVES, F. – Op. Cit.
15
Ver, CLIMACO, C. – Op. Cit.
16
Apesar da participação de operacionais de ambos os grupos em acções consideradas comuns. Ver,
FARINHA, L. – Op. Cit, e a afirmação de Jaime de Morais acima citada.
17
Ver CLIMACO, C. – Op. Cit.
18
Relatório Manuscrito de Moura Pinto, 1933-1934, p. 7. Arquivo Moura Pinto.
19
«Pacto, manifesto, declaração política, ao certo não concluiu Marcelo do que se tratava. Em última
análise um papel que nos obrigava, não sabendo nós ao quê. Já em conversa anterior de Marcelo com Elisio
este fizera referência à existência dum documento que arrumava por completo a situação política!... a seguir
à victória que é sempre a preocupação principal deste estadista em vilegiatura.» Relatório Manuscrito de
Moura Pinto, 1933-1934, p. 8. AMP.
20
Relatório Manuscrito de Moura Pinto, 1933-1934, p. 8. AMP.
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No entanto, para além do fracasso do movimento previsto para Novembro de
1933, com a prisão de um agente de ligação 21, um outro factor vem abalar novamente
o clima de instabilidade dos dois grupos: a revelação de cartas anónimas enviadas a
Horácio Echevarrieta, nas quais os Budas são denunciados como «chantagistas» que,
falando em nome dos revolucionários portugueses, exploravam o industrial espanhol 22.
O facto desencadeia uma reacção imediata do grupo envolvido, já que o texto lhes
é extremamente negativo e privilegia Ribeiro de Carvalho como o único dirigente
militar do movimento revolucionário português:
«El sr. Moura Pinto sub-secretario de Estado com la Dictadura de Sidónio Paes no tiene
el menor valor politico y, apesar de emigrado es odiado por todos los revolucionários.
O sr. Cortesão es un modesto empleado de la Biblioteca que nada toma en serio. Lo
mismo ocurre com el oficial de la Marina dr. Moraes. Este es el único que participo en
una revolucion, pues los demas no entraran en ninguna, de las quatro que hubo contra
la dictadura. El dinero que Vd. Lleva prestado a estos aventureros esta absolutamente
perdido. Los jefes de la revolucion srs. Ribeiro de Carvalho y Francisco Aragão ni
siquiera cruzan la palavra com eses estafadores. Estes que residen en Madrid son los
unicos representantes del Frente Única de los partidos a los cuales esos amigos del dinero
ajeno no pertencen siguiera[…].»23

A notícia da existência de tal documento é levada por Manuel Menezes Castro.
Posteriormente, aquando da Revolta das Astúrias, ele será preso, juntamente com Moura
Pinto, Horácio Echevarrieta, Alexandrino dos Santos, Francisco Oliveira Pio e políticos
espanhóis, como Francisco Largo Caballero, Manuel Azaña e Teodomiro Menendez .24
Tão logo são informados da carta, o grupo avança para a confirmação dos vínculos
existentes entre o «autor» 25 e os elementos citados, Ribeiro de Carvalho e Aragão.
Na verdade, um inquérito dos Budas afirma que «o mandante ou o sugestionador
do documento foi Aragão», sendo o autor Ferro Alves, com o conhecimento de João
Pedro dos Santos» 26. Assim sendo, Castro é enviado para entrar em contacto com
Aragão e comunicar-lhe para este a decisão de Echevarrieta, diante das denúncias
O movimento fica conhecido pela participação do aviador Sarmento de Beires, preso nesta ocasião.
Os originais das duas cartas acompanhadas de uma missiva de Echevarrieta são enviadas a Moura
Pinto em 30 de Setembro de 1934. Na ocasião, Echevarrieta afirma considerar «um deber de amistad salir
el paso de una campanha de muy mal gusto producida el parecer por sus enemigos personales y politicos.
Y, el efecto, le envio a Vd. Estas líneas para que henga delas el uso que estime más convenientes.» Carta de
Horácio Echevarrieta, datada de Madrid, 30 de Setembro de 1934 No entanto, o facto chega ao conhecimento
do grupo a 10 de Março de 1934, conforme atesta o citado relatório.
23
Carta assinada por Carlos Freire, datada de Madrid 3 de Março de 1934. AMP.
24
Ver Fondos (7) Justicia, Fondo 34-1. Archivo General de la Administracion, Alcala de Henares.
Aos portugueses caberá a acusação de contrabando de armas e auxílio à insurreição. Três dos personagens
principais da trama conseguem escapar da prisão, justamente Jaime de Morais, Jaime Cortesão e o espanhol
Indalecio Prieto.
25
Frente a existência de uma forte ligação da prosa de Carlos Freire, o pressuposto autor do documento,
e Ferro Alves, o relatório afirma a vinculação entre ambos, reafirmada pelos laços mantidos entre os dois
em Madrid e, posteriormente, pelo conteúdo da obra de Ferro Alves.
26
Relatório Manuscrito de Moura Pinto das Cartas Anónimas de Ferro Alves. 1934, p. 2. AMP.
21
22
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feitas, de retirar o apoio que, até o momento, vinha dando aos elementos citados nas
missivas. A reacção de Aragão faz transparecer os interesses do seu grupo em cooptar
o investidor espanhol:
«O novo chá realizou-se em 14-3 na casa do Castro. Aragão, perante a declaração de
abandono por parte de seu patrão27 – e sem nenhuma referência à carta anónima, como
fora expressamente estabelecido, manifestou o seu transtorno e decepção. Manifestou
também a Castro a vantagem para Echevarrieta e o interesse para a Revolução em
que este atasse conversa com um delegado da Frente Única que aqui viria procurá-lo.
Aludiu aos perigos que a Echevarrieta podiam advir se os homens das direitas espanholas
conhecessem a sua ajuda à revolução portuguesa etc… Castro, excedendo um pouco as
instruções recebidas, fechou por completo a porta a possíveis conversas com o patrão,
dando-lhe a impressão de que as armas estavam já completamente perdidas.»28

Finalmente, uma outra carta vem confirmar a vinculação entre Aragão e as
missivas anónimas, já que nesta, sem que a informação dada por Castro ganhasse a
rua, o autor afirma ao financiador espanhol o seu agradecimento por ter «usado de
mi carta», oferecendo, em troca, indicações a quem deveriam ser entregue os novos
financiamentos, ou seja, a uma suposta «Frente Única Republicana»:
«La directiva del Frente esta integrada por los antiguos presidentes del Consejo srs. Antonio
Maria da Silva, Cunha Leal, Afonso Costa, Tamagnini e Victorino Guimarães. Solo estes
y los jefes revolucionários de quien le hable mi anterior carta pueden hacer que vd, no
pierda en su totalidade las 500.00 ps que en mala hora entrego a eses sinverguenzas.»29

Na verdade, uma outra carta já chegara às mãos do grupo, através da interferência
de Filipe Mendes 30. Neste documento, apresentado por Fidelino Costa a Fausto
de Figueiredo, as figuras de Moura Pinto, Jaime Cortesão, Jaime de Morais e Utra
Machado são acusadas de receber dinheiro dos empréstimos espanhóis e utilizar o
mesmo em benefício próprio, tal como a «compra de um automóvel», ou ainda, a
compra de um «chalet»31. Aconselhando o «conhecimento» de tais factos a todos «os
núcleos republicanos»32, o seu portador procuraria «arrecadar fundos» em proveito
próprio. Graças às denúncias do grupo junto do governo espanhol, Fidelino Costa é
preso, sendo mantido em prisão até mesmo depois da vitória de Franco33.
Neste período, Manuel Castro trabalha numa das firmas de Echevarrieta. Ver . Fondos (7) Justicia.
Fondo 34-1. Archivo General de la Administracion. Alcalá de Henares.
28
Relatório Manuscrito de Moura Pinto das Cartas Anónimas de Ferro Alves. 1934, p. 2. AMP.
29
Carta de Carlos Freire, não datada, enviada por Echevarrieta a Moura Pinto e transcrita também no
Relatório Manuscrito de Moura Pinto das Cartas Anónimas de Ferro Alves. 1934, p. 3. AMP.
30
Relatório Manuscrito de Moura Pinto das Cartas Anónimas de Ferro Alves. 1934, p. 3. AMP.
31
Anexo 1-A. Relatório Manuscrito de Moura Pinto das Cartas Anónimas de Ferro Alves. 1934, p. 3. AMP.
32
Idem. AMP.
33
Segundo o processo de Fidelino Costa, disponível no Centro Documental de la Memória Histórica,
PS-MADRID,571,104, o mesmo já teria sido processado em França por extorsão, tendo sido preso e
condenado a dois anos de cadeia em 25 de Abril de 1931. A constatação da recomendação do grupo à
Carlos Esplá, curiosamente, é uma folha manuscrita, com as letras do então Ministro e de Jaime de Morais,
27
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A ideia das cartas anónimas são encaradas como parte de uma verdadeira propaganda
contra os Budas, objectivando, segundo ainda o relatório, «destruir-nos moralmente
para nos incapacitar revolucionariamente», «subtrai-nos fraudulentamente armas e
dinheiro»34. Apesar de tais documentos não interferirem nas relações do grupo com
o investidor espanhol, o processo das Astúrias leva à suspensão temporária das suas
actividades em Espanha.
A cisão entre os dois segmentos militares do Reviralho é definitiva. O movimento
revolucionário republicano está atingindo «de morte» no seu próprio interior. De
facto, não só as cisões internas debilitam o grupo, mas a aproximação de elementos
comprovadamente «externos» ao ideal revolucionário e comprovadamente próximos
ao regime de Lisboa acelera as rupturas. A brecha aberta pelos dissídios entre Ribeiro
de Carvalho e os «Budas» é o campo de trabalho de Ferro Alves e Carlos Fidelino
de Figueiredo, considerados agentes do regime35. As contendas trazidas de debates
parlamentares, no caso de Moura Pinto, das intervenções militares, para além dos
desacordos em termos de acção política, favorecem a presença dos agentes que contribuem
para «minar» o movimento, trabalhando com as suas intrigas e limitações internas.

3. O General e os opositores, dos republicanos aos outros sectores, a realidade
e o mito.
«Respondendo às questões propostas, informo:
1. A Comissão Executiva da Unidade Democrática Portuguesa já está consultando a
Oposição da Metrópole para uma reunião conjunta da Oposição espalhada no estrangeiro,
e pedindo informações sobre a possibilidade de irem a essa reunião delegados de
Portugal. Indiscutível, penso eu, a utilidade e, mais ainda, a urgência dessa reunião.
[…] A presença de Delgado e Galvão numa reunião de cúpula, ou de qualquer outra
com cunho democrático, poderia se tomada como ofensa dos ideais políticos daqueles
que lutam pela liberdade e pela Democracia.
A nossa boa fé (minha e dos meus esforçados companheiros) levou-nos a por ao serviço
de um e de outra influência, prestigio, dinheiro, tempo – tudo em pura perda para a
causa comum que, nas horas decisivas, congrega todos os antisalazaristas. […] Foram
inúteis todos os esforços e as várias tentativas que fizemos para um entendimento entre
ambos na organização duma acção revolucionária capaz de reimplantar a República
em Portugal.36»

onde são listadas as pessoas consideradas «decentes» e «indesejáveis» para Cortesão e o seu grupo, constando
na segunda lista o nome de Fidelino de Figueiredo. Ver PS- MAD 571/89,1. Centro Documental de la
Memoria Histórica. Salamanca. Numa carta, datada de 24 de Março de 1941, Jaime de Morais afirma a
Moura Pinto ter conhecimento da condenação à morte do pseudo jornalista. AMP.
34
Relatório Manuscrito de Moura Pinto das Cartas Anónimas de Ferro Alves. 1934, p. 4. AMP
35
A primeira suspeita contra Ferro Alves é levantada por CLÍMACO, Cristina – Op. Cit. As indicações
dadas por Moura Pinto na documentação trocada a partir de Paris, a partir de 1938, com Cortesão, Jaime
de Morais, César de Almeida e Novais Teixeira confirmam os vínculos de Ferro Alves com o regime.
36
Carta de Sarmento Pimentel a Álvaro Cunhal, datada de 4 de Fevereiro de 1962, em resposta ao
pedido de uma reunião em carta datada de Outubro de 1961. Arquivo Sarmento Pimentel. BSP, Mirandela.
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«Na sua última carta referia-se, com amargura de que eu naturalmente partilho, à «guerra
civil» que lavra nas fileiras da oposição. Veja a que ponto as coisa chegaram. Tendo me
colocado acima das pessoas e agentes divisionistas, sem me afastar um centímetro do
meu lugar ideológico e de acção, enquanto que por lá todos se atiçam uns contra os
outros com mais sanha do que se ariçam contra o Salazar, tenho procurado organizar
e conduzir a uma finalidade precisa um plano de acção directa que me pareceria dever
corresponder a uma ansiedade comum.»37.

Os «Budas», nomeadamente Jaime Cortesão, Moura Pinto e Jaime de Morais, chegam
ao Brasil no início da década de 40, sendo recebidos pelos republicanos portugueses ali
radicados. Desde logo, assumem a condição de representantes do combate antisalazarista
no Brasil, encabeçando inúmeras acções, no sentido de demonstrar a existência de uma
forte oposição ao regime de Salazar, no seio da comunidade de uma colónia portuguesa
até então conservadora e salazarista. Os diversos grupos de opositores passam a ter
relações «cordiais», não sem a existência de críticas veladas de ambas as partes, tal
como ocorre em Espanha e França. No entanto, apesar das divergências, conseguem
concertar acções conjuntas e, à distância, buscam auxiliar financeiramente a luta dos
opositores em Portugal38.
Em 1958, surge para a oposição uma nova possibilidade de união na figura de
um antigo «inimigo», Humberto Delgado. A candidatura independente do «General
Sem Medo» acaba por congregar sectores até então conflituantes no que tange a linha
política de actuação contra o salazarismo. Não só os antigos Republicanos, mas toda
uma vasta gama de oposicionistas, incluindo monárquicos, delegam as suas esperanças
no militar que, com a energia que aprendera no próprio regime, desafia Salazar e
ameaça demiti-lo39.
A derrota eleitoral, o refúgio na Embaixada do Brasil em Lisboa e a posterior ida
de Delgado para aquele país assinalam momentos onde toda a oposição está unida,
buscando no «seu» candidato presidencial a figura de um líder carismático que fosse
capaz de aglutinar os mais diversos matizes políticos. Mas, a trajectória posterior do
«líder» fica bastante aquém do esperado, ainda que os velhos republicanos estejam
sempre desconfiados em relação ao homem que esteve tantas vezes do lado de lá das
trincheiras oposicionistas.
À chegada ao Rio de Janeiro, o General Humberto Delgado é recebido pelos membros
da Associação Humberto Delgado, fundada naquela cidade, em 5 de Outubro de

Carta de Henrique Galvão a Sarmento Pimentel. Datada de Caracas de 14 de Julho de 1960. Arquivo
Sarmento Pimentel. BSP, Mirandela.
38
Sobre o tema ver PAULO, Heloísa – «O exílio português no Brasil: Os “Budas” e a oposição
antisalazarista». Portuguese Migrations in Comparison: Historical Patterns and Transnational Communities».
Portuguese Studies Review. Peterborough, Ontário: Trent University. Vol. 14, N.º 2 (Junho de 2009).
39
Declarações de Delgado no Café «Chave de Ouro», sobre o tema ver, entre outros, DELGADO,
Iva; FIGUEIREDO, António – Memórias de Humberto Delgado. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1991;
DELGADO, Iva; PACHECO, Carlos (comp.) – Humberto Delgado. A Tirania Portuguesa. Lisboa: Publicações
D. Quixote, 1995 e ROSA, Frederico Delgado – Humberto Delgado, biografia do General Sem Medo. Lisboa:
A Esfera dos Livros, 2008.
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195840. Esta associação reúne alguns exilados ou emigrados políticos, como o anarquista
Roberto das Neves, o monárquico Thomaz Ribeiro Colaço, ou o antigo observador do
Partido Comunista na Guerra Civil espanhola, Francisco Cachapuz, mais conhecido
pelo pseudónimo de jornalista, Paulo de Castro, e recebe a simpatia e apoio de velhos
republicanos como Sarmento Pimentel e Ernesto Carneiro Franco41. Porém, na sua
maioria, a associação é composta por emigrantes que, ideologicamente, não podem
ser identificados com nenhuma corrente política específica. Na verdade, a Associação
General Humberto Delgado é fruto da áurea formada em torno de Delgado, que,
neste momento, desponta como um personagem ímpar para os emigrados políticos,
sendo visto, por alguns, como a única possibilidade de se fazer frente à influência de
Salazar, tão presente entre a colónia portuguesa no Brasil.
No entanto, as cisões e dissidências começam a tomar forma logo após a chegada
de Delgado, dado o seu passado de militante e defensor do regime. O questionamento
dos antigos combatentes, como Carneiro Franco, superados momentaneamente em
nome do ideal de unidade, logo volta a ganhar força. É que, passada a euforia da
chegada do General, o seu relacionamento com os opositores de longa data acaba por
se deteriorar com muita rapidez.
No interior da «sua» própria associação, as queixas de Delgado, quanto à «falta
de coerência da oposição» e de «relações estreitas com as massas»42, contrapõem-se às
dos seus membros, que falam do autoritarismo e do despotismo do general43. À cisão
entre Delgado e Roberto das Neves, ou seja, entre o militar que deseja impor as suas
famosas Directivas, exigindo respeito às hierarquias militares, e o anarquista, um
antigo combatente e propagandista da acção contra o regime, seguem-se outras44,
culminando com a quebra entre a Direcção da Associação Humberto Delgado e o seu
«patrono»45. Na raiz de algumas delas, incluindo aquela que envolve Luís Carvalhal, está
a aproximação de Delgado aos comunistas e a sua aceitação da proposta independentista
para as então colónias portuguesas46.
Para além destes factores, a criação do Movimento Nacional Independente é um foco
de discórdias. Segundo Delgado, o MNI é criado para a promoção da acção directa
contra o regime, estabelecendo articulações e contactos com a oposição em Portugal47.

40
Ver, entre outros, CARVALHAL, Luís Abreu de Almeida – A verdade sobre Humberto Delgado no
Brasil. Cartas inéditas, notas e comentários. Rio de Janeiro: Editora Brasil-América, 1986.
41
O presidente da associação é Luís Abreu de Almeida Carvalhal, um ex-professor do ensino secundário
na cidade de Tomar. Sobre o tema ver, PAULO, Heloísa – «Aqui também é Portugal». A colónia portuguesa
do Brasil e o Salazarismo. Coimbra: Quarteto, 2000.
42
DELGADO, Iva; FIGUEIREDO, António de – Op. cit., p.166.
43
CARVALHAL, Luís Abreu de Almeida – Op. cit., p. 16.
44
Para além da Associação são diversas as rupturas de Delgado, envolvendo republicanos históricos,
como Sarmento Pimentel e Manuel Rodrigues Lapa. Tanto a documentação do MNI quanto o Arquivo de
Sarmento Pimentel estão repletos de cartas e documentos que atestam tais cisões.
45
As «Directrizes» são ordens dadas por Delgado a todos os oposicionistas que incluem desde da
nomeação de lugares tenentes até a forma pela qual deveriam ser tratados, incluindo o próprio General.
46
Ver CARVALHAL, Luís – Op. cit.
47
A versão de Humberto Delgado está presente em DELGADO, Iva; FIGUEIREDO, António de. –
Memórias de Humberto Delgado. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1991, p. 166.
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No entanto, a ideia de uma revolta ou golpe militar contra a ditadura comandado «à
distância», levanta dúvidas quanto ao carácter do MNI por uma parte dos exilados
que consideram tal ideia inviável48. O afastamento de «partidos» na composição do
Movimento, em especial, do Partido Comunista, elemento mais actuante então na
oposição, é outra grande questão, suscitando sérias dúvidas quanto aos objectivos
políticos a serem concretizados após a possível vitória contra Salazar49. Além disto, e
apesar da participação e apoio de Francisco de Oliveira Pio, um dos grandes nomes
da oposição republicana, a própria conduta do General, nem sempre linear e cordata,
gera em torno do movimento constantes dúvidas por parte dos oposicionistas mais
antigos que, no entanto, sustentam a possibilidade de uma cooperação:
«Se, conforme informações chegadas, o tal MNI de que ele se diz chefe não corresponde
a qualquer organização séria e, pelo contrário, a oposição à ditadura, englobando todas
as opiniões, caminha unida e alheia aquele, só nos resta, aos que aqui no Brasil sempre
aguentamos a fogo sagrado, levar por diante uma organização que permita reconquistar o
terreno perdido perante a opinião brasileira depois que o homem aqui chegou. Contudo,
se ele voltar ao bom caminho, nada impedirá a sua colaboração, se a desejar.»50

A chegada de Henrique Galvão e do seu grupo, malgrado o impacto mediático
desfavorável para o governo de Salazar, levanta mais polémicas, nas quais as «duas
vedetes internacionais mais faladas da oposição»51 são os protagonistas. Aliados numa
primeira hora, sobretudo na acção do paquete Santa Maria, o clima de divergências
é instalado logo a seguir52.
Na verdade, a aproximação do recém-chegado daqueles que anteriormente já se
haviam incompatibilizado com o General, é o primeiro passo para a discórdia. O estopim
da ruptura é a presença do nome de Galvão e de alguns dos seus seguidores, entre eles
o seu «lugar-tenente», Camilo Mortágua, num manifesto dirigido ao Presidente de
Portugal, Américo Thomás, datado de Setembro de 1961, exigindo o cumprimento
das normas democráticas. O documento, no qual aparece no cabeçalho a menção à
Paulo de Castro e outros membros fundadores da Associação Humberto Delgado consideram que «o
centro da Resistência está em Portugal e não no Brasil» e que «cabe ao centro e não à periferia conduzir a
luta directa». A ideia central é a da ineficácia de uma acção posta em prática em Portugal, mas coordenada
à distância, «fora das condições concretas» da realidade portuguesa. Carta enviada ao General Humberto
Delgado por Paulo de Castro e outros membros da Associação Humberto Delgado, in CARVALHAL, Luís
Abreu de Almeida – Op. cit., p. 93.
49
Delgado afirma ter sido procurado por um delegado do Partido que lhe ofereceu em troca de apoio «um
chateau e vida larga» (Carta da datada de São Paulo, de 14 de Junho de 1960, rascunho, Arquivo do MNI).
50
Carta de Ernesto Carneiro Franco a Sarmento Pimentel, datada de 28 de Dezembro de 1959, Rio
de Janeiro. Arquivo Sarmento Pimentel, Biblioteca de Mirandela.
51
Circular n.º 271/59, datada de 30 de Julho de 1959, na qual trata de artigo publicado no Diário de
Notícias do Rio de Janeiro, e que suscitou a reacção dos antigos republicanos pelas afirmações feitas por
Delgado com relação ao republicanismo em Portugal.
52
É interessante ver o relato feito pelo «neto biógrafo» de Humberto Delgado de um encontro entre o
General e Galvão. Numa reunião em São Paulo, Galvão afirma que passaria a assumir o comando militar
da oposição, a que Delgado teria reagido mal, evocando a hierarquia militar que os diferenciava. Como o
«biógrafo» cita o documento como uma «adaptação» da obra de Carvalhal, mas sem indicação de página,
se torna difícil confirmar o conteúdo original. Ver, ROSA, Frederico Delgado – Op. cit., p. 882.
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Frente Antitotalitária dos Portugueses Livres, grupo formado por Galvão, e contando
com a assinaturas de opositores de longa data, como os irmãos Sarmento Pimentel53, é
considerado uma traição a Delgado, já que o General considera «uma afronta pessoal
que se escrevesse a Américo Thomás como Chefe de Estado, quando não passava dum
usurpador»54. No entanto, a aproximação de Delgado aos comunistas, contradizendo
as suas afirmações iniciais 55, e a sua aceitação das soluções independentistas para o
ultramar, coloca os dois «novos opositores» definitivamente em campos opostos.
Galvão é «suspenso» do MNI em 9 de Abril de 1962, ficando «irradiado», desde de
16 de Setembro de 1961, segundo a Directiva nº 5/6256.
Neste início da década de 60, as acções desenvolvidas por Delgado no MNI
confirmam as suspeitas de Carneiro Franco, em especial, quando o General e as brigas
internas da oposição ganham as páginas sensacionalistas dos jornais. É o caso do
episódio de uma disputa entre os membros da AHD e do MNI pelo uso de uma sala
na qual seria realizada uma reunião, onde a questão principal é o debate em torno da
descolonização, um dos temas chaves da ruptura entre os dois grupos:
«A reunião havia sido convocada pelo presidente da Associação Sr. Luís Carvalhal
[…] Logo de início, um dos associados pedia à mesa que esclarecesse se os fotógrafos
podiam ter liberdade de acção. O Sr. Carvalhal respondeu que podiam. O General
Delgado, então, aparteou-o, dizendo que só a ele cabia responder, porque o local da
reunião havia sido cedido ao Movimento Nacional Independente e não à Associação.
Os dois discutiram. O General investiu contra o Sr. Carvalhal. Este reagiu. Formou‑se
então o conflito, sendo envolvida na troca de socos e pontapés até a secretária do
General, Sra. Arajarir Campos […] Para suspender a briga, alguém pôs na vitrola o
disco do Hino Nacional Brasileiro. A trégua teve a duração do disco: foi ele acabar e
recomeçarem os socos e pontapés»57.

Na verdade, a postura pública do General, reveladora de um carácter pouco flexível,
constitui um dos problemas da oposição naquele período. O seu afastamento da
oposição no Brasil, leva-o a uma aproximação dos elementos oposicionistas em Argel,
onde também vai ocasionar polémicas e pôr a sua figura como «chefe da Oposição»
em causa. As relações sustentadas pelo velho republicano Sarmento Pimentel, sempre
advogado de uma união com os demais sectores da oposição58, permitem a manutenção
do contacto com os exilados em Marrocos e o «desabafo» de Piteira Santos no que se
refere à postura do General:
Um exemplar do mesmo está no Arquivo de Sarmento Pimentel, BSP, Mirandela.
Ver, ROSA, Frederico Delgado – Op. cit., p. 894.
55
Ver, entre outros, Documentado datado de Praga, Maio de 1963, classificado como Reservado,
destinado a Oliveira Pio, no qual são apresentadas as bases de acordo entre Delgado e o Partido. Arquivo
do MNI. MRR.
56
Ver a citada Directiva no Arquivo do MNI. MRR.
57
Recorte do jornal O Globo, datado de 12 de Agosto de 1963, Arquivo do MNI. Museu da República
e da Resistência.
58
Lembrar que o próprio Grémio Republicano Português e o jornal Portugal Democrático, ambos em
São Paulo, contam com o apoio formal do antigo militar combatente em 1927.
53
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«[…]Do «fenómeno Delgado», tenho, como sabe, uma experiência recente, directa e
triste. […]Aceitamo-lo, com os seus conhecidos defeitos, pensando ingenuamente que
seria possível integrá-lo numa direcção colegial. Mas o próprio título de «Presidente»
prestava-se a perigosos equívocos dado que das funções presidenciais tinha o General
Delgado uma concepção muito pessoal. Chegado a Alger, recebido com demonstrações de
alta consideração pelo Presidente Ahmed Ben Bella, tendo encontrado criadas facilidades
inúmeras, atribuiu à admiração que todo o mundo lhe vota, o que era fruto do trabalho
modesto das pessoas modestas que na Argélia o tinham precedido […]
Resultado: como os membros da JUNTA REVOLUCIONÁRIA PORTUGUESA
não cederam às imposições, provocações, ameaças e excomunhões, e se pautaram pela
determinação, serena mas firme, de defender o princípio de uma direcção colectiva, o
General Delgado viu-se obrigado a medir a distância entre o Capitólio dos seus delírios
presidencialistas e a rocha Tarpeia da realidade política portuguesa e argelina.»59

De facto, ironicamente, a imagem do «General Sem Medo», como um factor positivo
para a união oposicionista, só é retomada com força após o seu assassinato em 1965.
Transformado em «herói», o seu nome aparece como bandeira para as reivindicações
dos opositores ao salazarismo, sendo utilizado como apelo à atenção internacional
para o cunho da repressão fascista em Portugal. Apesar de não ser a primeira vítima
do regime, assim como também não foi o primeiro opositor a combatê-lo pelas armas,
as condições da sua morte e a conjuntura do próprio período abrem espaço para a
oposição voltar a falar de forma uníssona contra o governo de Lisboa.

4. Estado e Sociedade nas razões da discórdia
«A resistência dos republicanos à ditadura militar e ao Estado Novo irá enfermar, no
essencial, das mesmas ambiguidades, contradições e inconsistências que marcaram a
sua actuação até 1926. Nem mesmo o facto de enfrentarem uma situação política que
frontalmente denegava princípios essenciais em que assentara a Primeira República levou
a que o seu ideário de resistência tivesse solidez e se inserisse numa visão estratégica
de mudança. […]
Ao mesmo tempo, porém, não deixa de surpreender como, apesar de tantas hesitações
e sinuosidades, usando armas e tácticas tão diferentes e contraditórias, a resistência dos
republicanos à ditadura militar e ao Estado Novo tenha sido uma linha permanente,
uma chama de vida que esteve sempre acesa»60

As divergências são próprias de um sistema democrático, mas as suas exacerbações
tornam-se perigosas para uma oposição que luta contra um regime fascista, onde o
primado do mando elimina as dissidências internas. No caso dos republicanos, e de
todos os oposicionistas, a questão da busca por uma hegemonia política acaba por
gerar a perda total de controlo do movimento.
Carta de Fernando Piteira Santos a Sarmento Pimentel, datada de Alger, 26 de Novembro de 1964.
Arquivo Sarmento Pimentel. BSP, Mirandela.
60
TENGARRINHA, J. – «Os Republicanos na Resistência à Ditadura e ao Estado Novo». In REIS,
António (coord.) – A República Ontem e Hoje. Lisboa: Edições Colibri/Fundação Mário Soares, 2002, p. 142.
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Na verdade, o que está lactente em todas as divergências são concepções distintas
quanto à estruturação do Estado e a sua vinculação com a sociedade. A defesa da
participação partidária, feita por diversos sectores republicanos, recupera a tradição
primária da República, enquanto a sua negação vai de encontro ao passado recente
que, marcando as crises do Estado Republicano, acabam por o comprometer, levando-o
ao seu questionamento e derrube. De igual forma, a aglutinação dos movimentos
sindicais e operários ao redor da movimentação revolucionária evoca tardiamente a
falta de «atenção» que, muitas vezes, a própria República dispensou para estes sectores,
apelando para a repressão de greves e das manifestações de rua.
Por outro lado, a ideia do «militar e cidadão», tão presente entre os «Jovens Turcos»
republicanos, está lactente na noção da participação partidária e da interferência dos
militares nas questões sociais61. De facto, no seu extremo, a defesa da intercessão militar
como expressão da única força possível para a reorganização do Estado leva muitos futuros
membros do Reviralho ao 28 de Maio, do qual rapidamente retiram o seu apoio62.
Deixar a revolução «cair ou não na rua», seguir os parâmetros impostos pelos antigos
partidos, optar ou não pela ameaça da «guerra civil», agir ou não no terreno ou a partir do
exílio são «opções» politicamente determinadas e que marcam as cisões entre os grupos de
revolucionários. Na verdade, a intervenção armada, destinada a «reconduzir a sociedade»
à sua normalidade, entendida como regime constitucional, está fortemente influenciada
pela própria noção de Estado, defendida por aqueles que vão combater. Ou seja, quem
participa e compõe o futuro regime é uma questão que influencia a forma pela qual se
escolhe ou não os «parceiros» revolucionários. Como formar o legislativo e qual o carácter
do executivo são pontos que definem outros, como a actividade partidária nas conspirações,
ou ainda, a adopção do modelo «parlamentarista» para o novo Estado. E, para o caso de
se pensar um Estado presidencialista, o que parece ser a opção de Humberto Delgado,
caberia ao Chefe de Estado, ou seja, ao «Presidente» ou futuro líder, as decisões a serem
tomadas quanto às formas de combate ao poder estabelecido em Lisboa.
Para os republicanos, que desde 1926 combatem o regime de Lisboa, o problema
está em solucionar os problemas da República, sem contudo eliminar a sua matriz
democrática. O «saneamento dos partidos», ainda que uma necessidade, não deveria
seguir o modelo imposto pelo 28 de Maio, assim como os militares não deveriam
resolver a crise do Estado da forma pela qual fizeram. O caminho proposto pelos
defensores do velho ideal republicano é o da mediação, passando as forças armadas
a serem um instrumento para a recondução da sociedade ao seu rumo democrático,
mas, ao contrário do Estado Novo63, sem propor nenhuma «nova solução», apenas a
retomada de um processo abalado pela falta da prática de cidadania levada a cabo pelos
políticos, e a não resposta imediata do governo às reais necessidades da sociedade civil.
61
São escassos os estudos sobre a ideologia dos Jovens Turcos e marca deixada na sociedade portuguesa. Um
dos primeiros a tratar do tema é CABRAL, M. V. «A Grande Guerra e o Sidonismo (esboço interpretativo)».
Análise Social. Vol. XV, N.º 58 (2.°-1979) 373-392. Lembrar que deste grupo se aproximam alguns dos
mais significativos membros do Reviralho, como Hélder Ribeiro, Álvaro Poppe, Américo Olavo, Norton
de Matos, Álvaro de Castro.
62
São poucos os estudos que tratam da oposição republicana, salvos os trabalhos já citados. Para uma obra
geral com artigos significativos, ver, entre outros, REIS, António(coord.) – A República Ontem e Hoje. Lisboa:
Colibri, 2002, que reúne as reflexões de um curso livre organizado pela Fundação Mário Soares em 2000.
63
Sobre o tema ver TORGAL, Luís – Estado Novo, Estados Novos. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2009.
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PINTO, Rui Pedro – Prémios do espírito – Um Estudo sobre Prémios Literários
do Secretariado de Propaganda Nacional
do Estado Novo. Lisboa: Imprensa de
Ciências Sociais, 2008. 189 p.
1. Sociólogo e docente da Escola
Superior de Educação do Instituto
Politécnico do Porto, Rui Pedro Pinto
apresenta, em Prémios do Espírito,
uma visão lúcida dos mecanismos dos
«Prémios Literários» promovidos pelo
Secretariado da Propaganda Nacional
(SPN). Correspondendo, no essencial, à
sua dissertação de mestrado em Ciências
Sociais, o livro aqui passado em revista, na
medida em que procura ser inovador na
temática abordada, assim como na utensilagem teórico-conceptual, recebeu rasgados
elogios de historiadores consagrados. Na
verdade, o principal mérito desta obra
consiste na objectiva e detalhada viagem
aos bastidores da propaganda do Estado
Novo, aliando a clareza da exposição à
diversidade das fontes consultadas. Nunca
perdendo de vista a complexa personalidade do primeiro director do SPN, António
Ferro – que oscilou entre vanguardismo e
tradicionalismo, num composto ideológico
nem sempre harmónico –, Prémios do
Espírito examina as ainda mais complexas
relações entre escritores, literatura e regime. Trata-se, pois, de um estudo a todos
os títulos relevante, que importa analisar
pormenorizadamente.
2. A estrutura da obra compreende duas
partes, a primeira das quais cindida em três
capítulos, e a segunda abarcando apenas
um único. Sendo intenção do autor realizar
«uma reflexão sobre as linhas da (tomada
de) posição do campo de poder perante
o campo cultural» (p. 11), o primeiro
capítulo da primeira parte de Prémios do
Espírito (pp. 15-42) começa exactamente

por caracterizar os vectores ideológicos
do Estado Novo: ponto de convergência
do «catolicismo integrista», do conservadorismo republicano, do integralismo
lusitano e do «nacionalismo autoritário»
de raiz sidonista e fascista, o Estado Novo
surge como uma plataforma ou polifonia
das diversas famílias da direita portuguesa.
Ao mesmo tempo, Rui Pedro Pinto destaca
os pontos cardeais da visão do mundo
do regime de Salazar, nomeadamente o
«viver habitualmente», a banalização da
pobreza e o «autoritarismo conservador»
de feição paternalista, sem esquecer uma
certa mobilização das massas que se pretendia, por isso mesmo, desmobilizante
– através de uma «estetização da política»
(p. 26), da qual os «Prémios Literários» do
SPN foram importante veículo. Depois,
o autor aborda, ainda que de forma
lateral, o papel da Fundação Nacional
para a Alegria no Trabalho (FNAT), da
Mocidade Portuguesa (MP), da Legião
Portuguesa (LP), das corporações e do
sistema de ensino, enquanto organismos
complementares do SPN na tarefa da
«monitorização e inculcação ideológica»
da visão oficial estadonovista. Algumas
páginas são dedicadas ao aparelho censório.
Por seu lado, o segundo capítulo,
«A Cruzada do SPN» (pp. 43-68), introduz
o ambiente que rodeou a institucionalização daquele organismo e a atribuição dos
primeiros «Prémios Literários», a partir
de 1934. Criado em Setembro de 1933,
na dependência directa da Presidência do
Conselho de Ministros, o SPN teve em
António Ferro, jornalista, antigo editor
da revista Orpheu e apologista de uma
consistente «política do espírito», o seu
primeiro director. Amalgamando o ideário
conservador/tradicionalista do Estado
Novo e o passado modernista de Ferro, o
SPN desenvolveu uma série de iniciativas
destinadas a convencer o público nacional
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e estrangeiro da obra de ressurgimento
encetada pelo regime. Foi assim que,
através de uma «representação maniqueísta
da realidade» (p. 46), se impulsionaram,
entre muitas outras actividades: exposições diversas; concursos, como o da
«Aldeia mais Portuguesa de Portugal» ou o
«Concurso das Montras» ou aqueloutro das
«Estações Floridas»; e se criou o grupo de
bailado Verde Gaio, reflectindo o fascínio
de Ferro pelos Ballets Russes, de Serguei
Diaguilev. A conclusão a extrair é que,
partindo em busca da «genuidade cultural
do arquétipo de ser português», através
de um «nacionalismo ruralista», apto a
espelhar uma «imagem mítica do povo»,
a propaganda foi «mais persuasiva do que
impositiva» (pp. 57-59) – pelo menos até à
primeira grande crise do regime, ocorrida
nos finais da Segunda Guerra Mundial.
O terceiro capítulo trata directamente
os «Prémios Literários», cuja lista incluía:
o «Prémio Camões», consagrando a melhor
obra estrangeira sobre Portugal; o «Prémio
António Enes» (doutrina ou polémica); o
«Prémio Alexandre Herculano» (História);
o «Prémio Anselmo de Andrade» (ensaio
de doutrina política ou económica),
atribuído a partir de 1945; o «Prémio
Ramalho Ortigão» (ensaio); o «Prémio
Antero de Quental» (poesia); o «Prémio
Eça de Queirós» (romance); o «Prémio
Maria Amália Vaz de Carvalho» (literatura infantil); o «Prémio Afonso de
Bragança» (jornalismo/reportagem); e
o «Prémio Gil Vicente» (teatro). Neste
particular, o autor discute a contradição
inerente aos «Prémios Literários», ou seja,
o facto de «a boa literatura», aquela a
premiar, encontrar-se sujeita a um «código
ideológico no julgamento dos autores e
obras que se sobrepunha a exigências de
expressão estética» (p. 78). Por outras
palavras, o regime, mais do que promover
o surgimento de novos valores literários,

acabou por tentar coarctar os já existentes,
não sendo de estranhar que boa parte dos
autores premiados pertencesse a um círculo
fechado de personalidades próximas das
coordenadas do Estado Novo. De resto,
também não foi caso único os concorrentes
vencedores integrarem, nos anos seguintes,
o júri desse mesmo prémio ou de outro,
facto que confirma as dificuldades na
atracção escritores de outros quadrantes,
como os presencistas ou os neo-realistas.
Tudo isto vem abonar a favor da tese
defendida pelo autor, segundo a qual os
«Prémios Literários» não conseguiram
atingir o fim delineado pelo SPN, pois
muitos literatos continuaram a encarar a
arte como forma de intervenção social e
não veículo da ideologia oficial do regime.
Finalmente, na segunda parte, Rui
Pedro Pinto estuda um prémio literário
concreto, o «Prémio Camões», o qual,
como se disse, deveria galardoar a melhor obra estrangeira sobre Portugal.
Tratava-se, sem dúvida, do prémio mais
importante, uma vez que, na sua procura
de consenso interno e reconhecimento
externo, o Estado Novo ansiava por uma
legitimação, aparentemente imparcial,
vinda de autores estrangeiros. Com efeito,
enquanto os demais prémios distinguiam
obras não excessivamente apologéticas
do regime, o «Prémio Camões» assumiu
«explicitamente a defesa dos conteúdos
ideológicos» salazaristas (p. 118). Um
dos seus laureados, o britânico John
Gibbons, no famoso I Gathered no Moss
(«Prémio Camões» de 1940), buscando
uma «correcção da percepção estrangeira
sobre Portugal», oferecia aos leitores, na
realidade, «um compêndio ideológico
do Estado Novo» (p. 116). Para além
da crítica à oficialmente estigmatizada
Primeira República, Gibbons definia o
Presidente do Conselho como o «educador
moral» das gentes portuguesas, não se
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eximindo de tecer elogios àquele ruralismo
igualmente enaltecido pelo SPN. No
fundo, trilhava o mesmo caminho de
todos aqueles intelectuais e activistas de
direita, como Charles Maurras ou Jacques
Ploncard d’Assac, que muito exaltaram o
carácter do Estado Novo.
3. Sem ter dissecado todos os géneros
dos «Prémios Literários» – até porque
já existem artigos versando o «Prémio
Antero de Quental» (poesia), o «Prémio
Eça de Queirós» (romance) e o «Prémio
Gil Vicente» (teatro) – Rui Pedro Pinto
oferece-nos um relato fundamentado
e completo dos primeiros anos de vida
SPN. Captando o espírito da «política do
espírito», passe a expressão, o livro deixa
adivinhar que o Secretariado Nacional de
Informação, Turismo e Cultura (SNI) –
que sucedeu ao SPN, em 1944, agregando
a si os serviços de censura – ostentaria
uma face menos criativa e cada vez mais
repressiva. Sinais dos tempos.
Sérgio Neto
CEIS20

RIBEIRO, Maria Manuela Tavares
(Coord.) – Imaginar a Europa. Coimbra:
Almedina/CEIS20, 2009. 153 p. (Estudos
Sobre a Europa; 7). ISBN 978-972-40
‑4046-2.
O número 7 da Colecção Estudos sobre
a Europa, a que procederemos uma sucinta
análise, escrito para o meio académico
apresenta-se também com utilidade para
os leitores portugueses que, na sua generalidade, se mostram mal informados sobre
as questões europeias.

Esta obra – Imaginar a Europa – verdadeira síntese que aborda, pensa e reflecte
sobre projectos de ordem política, religiosa,
económica, social, cultural, como bem
sublinha Maria Manuela Tavares Ribeiro
na nota introdutória, «é também reflectir
sobre o seu destino, o seu posicionamento
estratégico, sobre o seu papel no Mundo,
sobre um futuro em perspectiva». O estudo proposto é, na linha do publicado
na Colecção, extremamente rigoroso e
completo.
Parece-nos de todo oportuno perscrutar os seis artigos de especialistas nacionais
e estrangeiros que constituem a obra em
análise.
Georges Contogeorgis traz à liça o
projecto político europeu. Defende que
este deve ter como base três ordens de
factores, a saber: o estatuto institucional
e a sua dinâmica interna; o discurso que
ele projecta sobre o seu futuro ideal e a
geopolítica planetária. É da articulação
destes que a Europa política continuará
a «s’accommoder d’un système politique
sans État de nature sympolitéinne».
Complementando este olhar político,
Peter Antes introduz a questão religiosa
no espaço europeu e a tónica é posta na
conhecida evolução da supremacia do
Cristianismo ao pluralismo religioso na
Europa. Assim, desde a II Guerra Mundial,
a nova presença islâmica conjuntamente
com o hinduísmo, o budismo, a religião
Bahai e outros novos movimentos religiosos
mudaram a paisagem religiosa europeia
e conduziram o pluralismo religioso
por caminhos nunca antes percorridos.
O autor defende também que o pluralismo religioso tem uma longa tradição na
Europa remontando ao Império Romano
antes de Constantino, tendo sido então
interrompido durante mais de 200 anos
como consequência da supremacia do
Cristianismo até ser reintroduzido no
período pós Segunda Guerra Mundial.
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No quadro das relações económicas europeias e concretamente no caso português
no período do pós-guerra, Maria Fernanda
Rollo analisa a participação de Portugal
no programa de «assistência técnica e
produtividade que visava introduzir os
métodos e as técnicas de produção e os
modelos de gestão americanos nas economias dos países da Europa Ocidental».
O mesmo é dizer que neste artigo se retrata
o Plano Marshall e a construção americana
da Europa em geral e de Portugal em
particular.
As relações transatlânticas entre a
Europa e os Estados Unidos são cuidadosamente estudadas por Luís Andrade. Neste
mesmo artigo é analisada a problemática
da tentativa, por parte da União Europeia,
de criação de uma Política Externa e de
Segurança Comum assim como de uma
Política Europeia de Segurança e Defesa.
O caso português e o papel geoestratégico dos Açores completam a análise em
questão.
Tenha-se ainda presente a questão
cultural debatida por Cristina Robalo
Cordeiro, cuja pedra angular assenta na
indagação da necessidade de uma metafísica, nesta era de mediações tecnológicas.
Este questionamento é feito através de
uma escrita directa e, muito sugestiva, até
mesmo apelativa, de belo recorte literário.
A autora adopta como ponto de partida
a constatação de que a imaginação para
se exercitar precisa do vazio. É certo que
a Europa apresenta-se como um «espaço
saturado de história» e, se atendermos
à arquitectura institucional do processo
de construção europeia, o sonho deixa
de poder ser suscitado. Ora, é grande a
tentação de «nos resignarmos ao real cedendo ao ‘niilismo’ passivo de que padecia
já o Europeu decadente que Nietzsche
estigmatizava».

Mas se reflectirmos de forma conveniente e adequada, observaremos a
necessidade, tal como a autora, de «nos
deixar penetrar pelos acordes do Hino da
Alegria, único capaz de acordar a alma da
Europa aberta à fraternidade universal».
Não menos pertinente é a constatação
feita por Rui Cunha Martins, de que
«um projecto abrangente como a Europa
convoca, na actualidade, a “região”, com o
intuito de organizar a sua própria dinâmica
expansiva».
Esta breve resenha de alguns temas tratados na obra Imaginar a Europa exige que
se esclareça que outros aspectos importantes são abordados e desenvolvidos em todos
os textos que compõem a obra em análise
não sendo, no entanto, viável mencioná‑los
nesta sucinta recensão crítica. Não obstante
a omissão consciente, temos que salientar,
uma vez mais, a importância que este livro
assume no panorama editorial português
no âmbito dos estudos europeus, não só
pelos resultados das reflexões nele contidos,
mas também pelas sugestões e perspectivas
analíticas que abre.
O já longo convívio de Maria Manuela
Tavares Ribeiro, Coordenadora da Colec
ção Estudos Sobre a Europa com as questões
europeias é uma primeira garantia da
qualidade da informação que ela nos
traz: Professora Catedrática da Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra,
Coordenadora Científica do Centro de
Estudos Interdisciplinares do Século XX
– CEIS20, Membro de sociedades científicas nacionais e estrangeiras e autora
de numerosos trabalhos sobre a Europa.
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Isabel Maria Freitas Valente
Bolseira de Doutoramento FCT/CEIS20
Membro Team Europe

MARTINS, Rui Cunha – O Método
da Fronteira. Radiografia Histórica
de um Dispositivo Contemporâneo
( Ma t r i z e s Ib é r i c a s e Am e r i c a n a s ) .
Coimbra: Almedina, 2008. 252 p. ISBN
9789724034546
Se tivéssemos que formular uma
espécie de diagnóstico combinatório
entre o inquérito frontal e a resposta
imediata sobre a matéria analítica deste
livro poderíamos resumir e condensar tudo
na seguinte questão: O que é a fronteira?
Afirmativamente: Um dispositivo. Um
método ordenador e configurador. Só
assim estaremos em condições de apreender
a pertinência designativa que o próprio
título da obra veicula, assim como a força
que a construção teórica e hermenêutica
posta em destaque nos interstícios das suas
páginas revela na análise da problemática
conceptual da fronteira. É precisamente
no interior deste inquérito que o autor se
instala no diagnóstico dos vários níveis
problemáticos que desafiam o conceito
de fronteira, tanto do ponto de vista
da sua «operatividade» como também
das «sucessivas incorporações» que põem
em causa a própria noção de fixidez do
conceito: daí que a ilusão da ideia de
fixidez do conceito de fronteira provocada
pela alucinação dogmática da severidade
do traço é desmentida pelas adaptações
e incorporações graduais e permanentes
inerentes à própria historicidade que valida
a condição de dispositivo da fronteira.
Todo o dispositivo funciona em
articulação com um método intrínseco
às funcionalidades múltiplas (sociais,
políticas, culturais, identitárias, económicas, etc.) que lhe são demandadas a
cumprir. Sendo assim, a opção analítica
pela assunção clara da ideia de método
(«princípio orientador») e de dispositivo
(instrumento imbuído de uma «plas-

ticidade» e passível de «articulação» e
«negociação») intrínseco ao conceito de
fronteira pode ser identificada nas diversas
enunciações presentes no corpo do texto
e que sub-repticiamente remetem o leitor
para a pertinência da noção de método
[e] da fronteira: «mecanismo ordenador»
(p. 111.); «dispositivo viabilizador de
estratégias de reprodutibilidade» (p. 168.);
«objecto funcional de manejo», «objecto
de celebração» e «razão instituinte de uma
coerência» (p. 190.); «mecanismo demarcatório» (p. 229.). Para além do carácter
epistémico que estas noções ganham no
interior da moldura argumentativa construída pelo autor, em rigor, elas também
acabam por reflectir o carácter dinâmico
(entenda-se, de movimento) veiculado
pelos diferentes regimes de temporalidades
e de actuações, manifestas nas duas principais categorias analíticas – «adaptabilidade»
e «reprodutibilidade» – em torno das quais
o livro constrói de forma transversal todo o
debate sobre a problemática da demarcação
(dimensão funcional da fronteira) e das
«propriedades e funções» historicamente
incorporadas no conceito. Aliás, a própria
definição de fronteira que o autor esboça
de forma propedêutica e telegráfica no
primeiro ponto do primeiro capítulo do
livro é manifestamente sintomática de
duas revelações a considerar: primeira,
a recusa de um certo totalitarismo da
noção de fronteira (por esta se revelar
como «tentativa – nunca totalmente conseguida de sinalizar uma sede ordenadora
e produtora de sentido») em benefício
das possibilidades emancipatórias que
ela anuncia na sua «tarefa continuada da
respectiva elucidação» (p. 23.); segunda, a
prudência teórica que a própria definição
transporta ao revelar a possibilidade
sempre em aberto de adaptação e de
reprodução convocada pela dialéctica
do «limite» e da «ilimitação» enquanto
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debate que trespassa invariavelmente toda
a matéria analítica do livro.
Da estruturação da obra, duas considerações se impõem: a primeira prende-se
com a opção designativa das duas partes
que orientam a organização do livro –
Modelo. Dispositivo – a partir dos quais
o autor, nos capítulos e subcapítulos
subsequentes, exuma diferentes contextos e quadros históricos que permitem
explicitar o regime problemático e o
quadro genealógico da «passagem» da
fronteira do «estatuto de modelo» a de
«dispositivo»; a segunda, relaciona-se com
a combinatória entre a matéria histórica e
os desafios contemporâneos da fronteira
na desmontagem de alguns dos mitos que
alojaram no discurso pós-moderno sobre a
fronteira, anunciando a sua obsolescência,
o seu fim, a sua morte e pretendendo,
consequentemente, remetê-la para uma
espécie de silêncio sepulcral. Aliás, entre
os sete tópicos (quatro na articulação do
primeiro capítulo – Modelo – e três na
análise do segundo – Dispositivo) que
orientam a estruturação das duas partes
do livro, pode-se sempre identificar o
olhar crítico sobre a necessidade de recusa
das enunciações fúnebres da falência da
fronteira em detrimento de uma abordagem que, através da mobilização dos
exemplos históricos, solicita a construção
de uma perspectiva onde é destacada a
valorização do elemento funcional da
fronteira e o consequente reconhecimento
das suas dimensões operativas e pragmáticas. Esta asserção é válida no quadro
argumentativo apresentado no primeiro
capítulo do livro (pp. 23-39) sobre os
vários contextos e espaços de construção
da «referencialidade fronteiriça» desenvolvida em articulação com outras «escalas
identitárias»: aqui, o texto resgata-nos
dos essencialismos associados à ideia de
obrigatoriedade de uma oposição sempre

frontal e contraditória quando diferentes
referencialidades e escalas identitárias
estão em presença, em detrimento de uma
proposta de abordagem que privilegia a
identificação das diferentes escalas e as
«formas de relacionamento entre elas»,
tal como ficou asseverado na análise do
estudo sobre a raia da fronteira hispano
‑portuguesa dos inícios da modernidade
ibérica (pp. 31-37.). Outrossim, se o
processo de construção de referencialidades
se constitui também como um sistema de
fundação e de tentativa de legitimação de
pertença, então, qualquer acto de fundação
se alimenta de uma narrativa que, por sua
vez, é também o suporte de uma memória
constantemente celebrada, comemorada
e rememorada (mediante a selecção dos
motivos da recordação) como estratégia de
fazer cumprir as funcionalidades subjacentes à atribuição de um sentido identitário
e memorial à própria pertença (Cap. 2.):
neste contexto, a fronteira é apresentada
como um «referencial ordenador da memória» (p. 50.), tanto pela sua dimensão
fundacional veiculada pelo «traço» e pela
agregação das diferentes temporalidades
numa «narração» que lhe confere sentido,
memória e «delimitação», como também
no estabelecimento gradual de «marcos
divisórios» e de «lugares», através dos
quais os indivíduos são convocados a se
reconhecerem inseridos numa mesma
«lógica delimitadora», também ela caracterizada por uma «narratividade» que
acumula e transporta consigo a memória
dos diferentes «momentos demarcatórios».
Assim, da fronteira como «referencial
ordenador da memória» subjazia também o «ideal da consolidação interna»
no quadro espacial peninsular ibérico
e, subsequentemente, o ideal expansivo
expectável no horizonte africano (pp.
41-84.). É precisamente no interior dos
actos ou dos momentos demarcatórios que
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o terceiro capítulo do Método da Fronteira
se posiciona na revelação da dialéctica
permanente da acção de delimitação: o
limite (que evidencia o marco, o «lugar»)
e as suas acções de «desdobramento» e de
«transgressão» no sentido da ilimitação,
e esta como «expressão» daquele. Por
isso, não existe ilimitação sem a figura
do limite e a existência deste é condição
apriorística de convite à ilimitação, cuja
expressão, segundo o autor, parece convir
às «formulações originárias da teoria da
soberania» (pp. 85-109.). Numa espécie
de antecipação da segunda parte do livro
dedicada à análise da fronteira como
dispositivo contemporâneo, o quarto e
último capítulo da primeira parte ensaia
uma espécie de diagnóstico em torno
da identificação das «teses matriciais do
modelo moderno de fronteira» (Designação;
Fundamento; e Disponibilidade), da qual a
contemporaneidade é tributária. É como
se a validação da fronteira enquanto dispositivo tivesse que ser antecipadamente
corroborada pelas «dotações funcionais»
que viriam a ganhar estatuto de parte
integrante do reportório matricial contemporâneo da fronteira (pp. 111‑122).
Na segunda parte da obra (Caps. 5 e 6),
a temática do dispositivo serve de fundo
orientador para a organização do debate
sobre a condição contemporânea da fronteira. Esta é analisada fundamentalmente
a partir dos regimes relacionais que a contemporaneidade reclama: Adaptabilidade
e Reprodutibilidade. O primeiro regime,
por referência à capacidade/disponibilidade
de ajustamento de novas funções – «novos modos de funcionalidade» – que a
fronteira revela perante as demandas que
cada contexto histórico lhe contesta. Tal
é evidente nos exemplos das matrizes
americanas analisadas, primeiro, à luz
dos postulados de Frederick. J. de Turner
sobre a frontier americana (pp. 129-135) e,

segundo, à escala brasileira sobre o «lugar
funcional…ocupado pela miscigenação na
órbita dos mecanismos fronteiriços» (pp.
135‑152.). O segundo (Reprodutibilidade),
por referência ao «desdobramento» que as
fronteiras internas conhecem no processo
prolongado pelas fronteiras externas; Ou
seja, é como se a partir de uma matriz
fronteiriça “original” – fronteira interna
– se reproduzissem, em outras escalas, as
referências que prolongam e reinventam
a matriz original da fronteira interna,
mas, numa dimensão regional ou local –
fronteira externa – tal como ficou patente
nas intercessões das escalas de identificação
regional, nacional e imperial, insufladas
pelo nacionalismo salazarista do Estado
Novo (pp. 153-191.). Contudo, é no
interior do reportório das funcionalidades
adquiridas pela fronteira que o último
capítulo do livro (pp. 193-231) diagnostica alguns dos desafios contemporâneos
enfrentados pelo dispositivo fronteira
como o da «historicidade ou do contexto»
(chamando a atenção para a necessidade
de perscrutação dos quadros situacionais
quando se avalia a configuração adoptada
pela fronteira); o da «pós-estatalidade ou
da articulação» (tendo em conta a necessidade cada vez maior do estado lidar com os
novos desafios fronteiriços que reclamam
«regulação» no interior das fronteiras da
própria nação onde opera o estado); o
da «democraticidade ou da demarcação»,
(por referência à dimensão plural das
funcionalidades que a fronteira transporta,
deve-se, sempre que possível, adicionar
e investir um certo sentido democrático
aos processos negociais de demarcação).
Por isso, «o exercício democrático é a
boa decisão, tanto como o convite à boa
negociação» (p. 231.).
Em jeito de nota genérica, duas considerações se impõem. A primeira prende‑se
com a forma como o autor, através de
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uma espécie de arqueologia das ideias, faz
recorrência à matéria histórica enquanto
suplemento factual para resgatar perspectivas que não tinham sido consideradas
no interior do debate historiográfico,
imprimindo-lhes outros olhares à escala
da problemática da fronteira. A segunda,
complementar da primeira, inscreve-se
na modalidade argumentativa posta em
destaque ao longo da discussão. Não se
trata exclusivamente da forma como a
moldura argumentativa do título em discussão valida os pontos de vista realçados.
Trata-se também da forma como o objecto
em análise suscita a construção da teoria e
esta, por sua vez, convida à própria leitura.

Victor Barros
Bolseiro de Doutoramento da
Fundação Calouste Gulbenkian/CEIS20

ROSAS, Fernando; ROLLO, Maria
Fernanda (coord.) – História da Primeira
República Portuguesa. Lisboa: Tinta da
China, 2009. 614 p. ISBN 978-972
‑8955-98-4
Em Junho de 2009 foi publicado,
pelas Edições Tinta da China, o livro
coordenado por Fernando Rosas e Maria
Fernanda Rollo, História da Primeira
República Portuguesa. Trata-se de uma obra
com a colaboração de especialistas das mais
diversas áreas da investigação histórica,
que colige, em seiscentas e catorze páginas, contributos para um conhecimento
mais aprofundado da Primeira República
Portuguesa.
O lançamento desta obra antecedeu
em cerca de seis meses o ano em que se

assinala o centenário da Primeira República
Portuguesa, que propiciará, por certo, a
multiplicação dos espaços de debate e de
reflexão em torno desta temática. Esta
obra pretende ser «mais uma acha para a
fogueira» (p. 12).
A 5 de Outubro de 2010 comemora‑se
o primeiro centenário da Implantação da
República. Trata-se de uma data muito
relevante da História de Portugal – e
extremamente inovadora na Europa – porque a República Portuguesa foi a terceira
República Europeia, depois da Francesa
e da Suíça.
No início do século XX a regra eram os
impérios e as monarquias, com a excepção
das Américas, nomeadamente a do Norte,
que foi a República que serviu de exemplo a todas as outras ibero-americanas.
A Primeira República Portuguesa constituiu
uma das primeiras tentativas persistentes
de estabelecer e manter uma democracia
parlamentar.
Não obstante, apesar das intenções
e dos ideais generosos e do entusiasmo
inicial, os republicanos foram incapazes
de criar um sistema estável e plenamente
progressista. A República foi prejudicada pela frequente violência pública,
pela instabilidade política, pela falta de
continuidade administrativa e pela impotência governamental. Com um total de
quarenta e cinco governos, oito eleições
gerais e oito presidentes em quinze anos
e oito meses, a República Portuguesa foi
o regime parlamentar mais instável da
Europa Ocidental.
Na «arena da República», as paixões
pessoais e ideológicas entrechocaram-se,
tendo desencadeado forças que prepararam o terreno para a intervenção dos
militares na política e para a instauração
da ditadura. A esta República atribulada
seguiu-se a ditadura militar, prólogo do
«Estado Novo» que, no momento do seu
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colapso em 1974, representava o regime
autoritário de mais longa persistência na
Europa Ocidental.
No volume dado à estampa, os coordenadores anunciam ser, exactamente, sua
intenção propor vários entendimentos para
«essa curta mas rica e complexa República
de dezasseis anos que (…) acabou por se
transformar na conturbada crise terminal
do liberalismo português a que sucederia
o longo ciclo do autoritarismo» (p. 11).
Assim, esta obra procura não só explicar a
vitória da República em 1910, as contradições e dificuldades com que se defrontou
e que conseguiu ou não resolver até à participação portuguesa na Primeira Guerra
Mundial, os projectos que delineou, as
soluções que pretendeu encontrar nos
vários campos em que tentou apostar, mas
também como renasceu do período do pós
‑guerra, como enfrentou a grande batalha
social e política que anunciou na Europa a
época dos fascismos, como morreu e o que
ficou dela como património da memória
e da reflexão para a democracia de hoje.
Para consecução dos seus propósitos,
este livro encontra-se dividido em cinco
partes que seguem, quanto ao essencial,
uma ordem cronológica: a queda da
Monarquia; a revolução republicana e a
primeira fase da República (1910-1918);
a Grande Guerra e os seus impactos; a
Nova República (1919-1926); e o fim da
República.
No primeiro capítulo da primeira
parte, Fernando Rosas procede à análise
da crise do liberalismo oligárquico em
Portugal, observando não só a contestação
a partir «de baixo», do mundo do trabalho
industrial e proto-industrial, das pequenas
burguesias e das suas elites intelectuais
e das profissões liberais, mas também
as pressões vindas «de cima», das elites
políticas e doutrinárias ligadas aos meios
conservadores e aos grupos possidentes.

Para concluir o seu estudo com a observação do longo período de agonia final do
regime monárquico português, agravado
pelos efeitos da crise política provocada
pelo Ultimatum inglês.
No segundo capítulo da primeira parte, «Da insustentabilidade do modelo à
crise do sistema», Maria Fernanda Rollo
analisa a crise económica e a derrocada
financeira, que, a par da crise política e do
generalizado mal-estar social, compuseram
o cenário de catástrofe que os escritores
finisseculares então pressentiram e denunciaram impiedosamente.
A finalizar a primeira parte, João B.
Serra em «O assalto ao poder» observa as
origens do republicanismo em Portugal,
os acontecimentos que popularizaram
a causa republicana (Tricentenário de
Camões, Ultimato Inglês, 31 de Janeiro
de 1891, «caso Calmon», ditadura de João
Franco), os principais vultos, mas também
a acção fundamental da Carbonária ou da
«Floresta», como se auto-designava, em
momentos fundamentais, como a conspiração de Janeiro de 1908 e o Regicídio.
Na segunda parte da obra, procura‑se
passar em revista o movimento revolucionário de 5 de Outubro de 1910
(João B. Serra), o ideário republicano
(«O republicanismo» de Maria Alice
Samara), a evolução política (João B. Serra),
as questões social e religiosa («A sociedade»
de David Pereira; «A questão social: à
espera da «Nova Aurora»» de Maria Alice
Samara; e «A questão religiosa: Estado,
Igreja e conflitualidade sócio-religiosa» de
Vítor Neto) e as políticas sectoriais mais
relevantes: a educação (Maria Cândida
Proença), a política financeira (Maria
Eugénia Mata), a questão colonial (Maria
Cândida Proença) e o fomento económico e industrial («Paradigmas frustrados:
perseguição e fuga da modernidade e do
progressos» de Maria Cândida Proença).
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Na terceira parte propõe-se a reflexão
acerca da Grande Guerra e dos seus
impactos. Desta forma, Fernando Rosas
debruça-se sobre a República e a Primeira
Guerra Mundial e sobre a magna questão,
em torno da qual girou toda a vida da
Primeira República, de saber se Portugal
deveria ou não participar militarmente no
teatro europeu do conflito.
Ana Paula Pires, em «Um conflito
global nas fronteiras de um mundo a
preto‑e‑branco», analisa a preparação
e o desenrolar do primeiro conflito à
escala mundial enquanto Filipe Ribeiro
de Meneses, em «Intervencionistas e
anti-intervencionistas», observa um
dos períodos mais agitados na vida da
República: o do debate entre os que entendiam a participação na guerra como
uma necessidade nacional e os que eram
hostis à entrada de Portugal no conflito.
O mesmo autor analisa também o período
da União Sagrada, que acabou por ficar a
grande distância da experiência francesa
que a inspirou.
Aniceto Afonso, em «Portugal e a guerra
nas colónias», estuda a guerra em Angola e
Moçambique, concluindo que os contingentes militares portugueses que combateram nos teatros de operações da Primeira
Guerra Mundial, tanto na Europa como
em África, não estavam convenientemente
preparados para participar na contenda.
Isabel Pestana Marques, em «Portugal
nas trincheiras: os combatentes portugueses
em França (1917-1919)», analisa a partida
dos soldados portugueses para a Flandres,
bem como o progressivo desgaste físico e
psicológico sentido nas trincheiras lusas
com o desenrolar da campanha militar.
Ana Paula Pires debruça-se sobre a
grave situação económica do país durante
a Grande Guerra em «A economia de
guerra: a frente interna». Por seu turno,
Sílvia Correia, em «A memória da guerra», observa o reduzido impacto que este

acontecimento teve na memória colectiva
nacional e quão raros foram os esforços
portugueses em comemorar a guerra,
quando comparados com os efectuados
pelo Reino Unido, pela França, pela
Alemanha ou pela Itália.
Maria Alice Samara, em «Sidonismo
e Restauração da República. Uma “encruzilhada de paixões contraditórias”»,
aborda a República Nova de Sidónio Pais,
concluindo que esta foi uma experiência
que proporcionou uma importante base
de reflexão para as direitas, o sintoma
de uma crise mais lata de contestação ao
sistema liberal, a manifestação de descontentamentos políticos e até culturais.
Filipe Ribeiro de Meneses finaliza esta
terceira parte da obra, analisando a paz
imposta pelos vencedores aos vencidos,
por intermédio daquele que foi o mais
importante dos vários acordos assinados
em 1918, o Tratado de Versalhes.
Na quarta parte da obra, estuda‑se
a República do pós-guerra (Fernando
Rosas); o projecto de formação de um
bloco central («Nova estratégia para a
República», de Ana Catarina Pinto); a
ofensiva operária (Joana Dias Pereira); o
processo de formação do bloco radical e
as suas manifestações («A transformação
política da República: o bloco radical»,
de Ana Catarina Pinto); as cisões dentro do Partido Republicano Português
(«A transformação política da República:
o PRP dos «bonzos», tempo dos deuses
menores» de Luís Farinha); as direitas
da direita antiliberal (Ernesto Castro
Leal); a questão colonial (Maria Cândida
Proença); a inovação e a evolução da
situação financeira («Economia e inovação:
derivações em cenários de crise» de Maria
Fernanda Rollo); terminando-se com a
discussão dos factores que ditaram o fim
do regime liberal-republicano («A caminho
do 28 de Maio» de Luís Farinha).
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«Epílogo: o fim da Primeira República»
é o título do texto assinado por António
Reis, que constitui a quinta e última parte
da obra. Interrogando-se sobre os principais factores que conduziram à «crise final
e fatal da Nova República que sucedera
à fugaz «República Nova» de Sidónio»
(p. 574), o autor debruça-se sobremaneira
sobre os factores político-culturais internos
que lhe parecem mais pertinentes para
explicar o desencadeamento da crise final
da Primeira República.
Em suma, História da Primeira Repú
blica Portuguesa apresenta-se simultânea
e equilibradamente como uma obra enciclopédica e teórica indispensável para
o estudo, o conhecimento, a reflexão e o
debate acerca deste período tão marcante
da História de Portugal.
Clara Isabel Serrano

Bolseira de Doutoramento da FCT/CEIS20

RO D R I G U E Z N O Z A L , R a ú l ;
GONZÁLEZ BUENO, António (coords.) – El medicamento de fabricación
industrial en la España contemporánea.
Madrid: CERSA, 2008. 416 p.
Em 2008 foi publicada a obra colectiva
coordenada pelos historiadores da farmácia
e da ciência, Raúl Rodriguez Nozal e
António González Bueno, intitulada El
medicamento de fabricación industrial en
la España contemporánea. Trata-se de um
grosso volume, com mais de 400 páginas,
resultante de um projecto de investigação
intitulado Repercusión social y professional
de la industrialización farmacéutica en
la España del siglo XX , financiado pelo
Ministerio de Educación y Ciencia.

A obra com algumas ilustrações que
retratam bem várias das questões da indústria farmacêutica do início do século
XX divide-se em diferentes capítulos, a
saber: «El modelo de industrialización
farmacéutica española: aportes para uma
tipificación», da autoria de Raúl Rodriguez
Nozal e António González Bueno; o segundo capítulo, da autoria dos mesmos
autores intitula-se «Proyectos, realidades
y utopias. La fabricación industrial del
medicamento en España (1840-1940)»; o
terceiro capítulo, da responsabilidade de
Raúl Rodriguez Nozal tem como título
«Testigos de un Nuevo orden terapéutico:
el farmacéutico español ante el medicamento industrial»; do mesmo autor é
o quarto capítulo, «Génesis del movimiento asociativo industrial en España
(1916-1931)»; os dois autores anteriores
redigiram «El medicamento extranjero en
España (1919-1935)»; Rafaela Domínguez
Vilaplana em colaboração com António
Gonzalez Bueno escreveram o capítulo
«Bajo el control alemán. La empresa
Schering A.G. en España (1885-1940)»;
novamente Rodríguez Nozal e González
Bueno assinaram o sétimo capítulo,
«Instrumentos, utensílios, aparatos y
procedimientos en las primeras etapas de la
industrialización farmacéutica»; o capítulo
oitavo é da autoria de Alberto Gomis e
intitula-se «El medicamento biológico:
sueros y vacinas en España»; González
Bueno e Alicia Villarubia Penedo, são os
autores do capítulo seguinte, «La fabricación industrial del medicamento por el
Ejército español (1879-1936)»; o décimo
capítulo é da responsabilidade de Maria
Luísa de Andrés Turrión e intitula-se «La
fabricación industrial de medicamentos
por el Ejército Español: programas durante la Guerra Civil y primera etapa del
franquismo»; o último capítulo tem como
autora Eugenia Mazuecos Jiménez e tem

449

como título «El papel de la publicidad
en la popularización del medicamento
industrial en España».
A obra que, curiosamente, não apresenta qualquer nota introdutória com este
nome, tem a servir como introdução o
primeiro capítulo e encerra com um forte
conjunto de referências bibliográficas onde
em mais de 30 páginas encontramos um
conjunto relevante de fontes impressas e
de bibliografia subsidiária. A nosso ver
teria sido também interessante a distinção
entre fontes e bibliografia subsidiária mas
isso é uma questão de critério estabelecido.
A obra foca questões-chave essenciais
para o estudo da industrialização do medicamento em Espanha e, por conseguinte,
na Europa. Os problemas focados são
as questões capitais do movimento de
industrialização do medicamento que
assolou, também o nosso país.
Devemos lembrar que a industrialização do medicamento, isto é, a sua
transformação de produto artesanal em
bem produzido em série é um fenómeno
muito complexo que mexe com questões de
diversa ordem como, por exemplo, questões
de natureza científica e técnica, questões
de ordem juridical, social, económica, etc.
Temos que nos lembrar, também, que
a industrialização do medicamento tem
origens diferentes consoante se trate de
países do sul da Europa ou do Norte da
Europa. Países com tradição protestante ou
países com tradição católica; países mais
pujantes economicamente ou países com
menos pujança económica. No primeiro
capítulo os autores falam de um modo
muito claro de várias destas questões
com as quais concordamos e é muito
interessante vermos em Portugal um certo
retrato do que os autores dizem ser a
tradição industrial dos países de tradição
católica e do Sul da Europa. Sobressai do
que os autores referem, entre vários pontos,

que a indústria química e a investigação
química foi decisiva para a implementação
de indústrias farmacêuticas pujantes e com
um produção de formas farmacêuticas mais
inovadoras e arrojadas.
Na presente obra fica, também, muito
claro, o modo como o contexto social do
medicamento no período anterior a 1936
se entrecruza com questões internas da
farmácia e do medicamento. Os autores
sublinham o modo como se deu o processo
de assimilação dos novos modelos medicamentosos industrializados e, por outro
lado, como se começam a gerar grupos
de pressão e de influências criados pelos
proprietários das indústrias farmacêuticas
então em vigorosa rampa ascendente.
Outro ponto de importância focado na
obra é, justamente, a recepção em Espanha
das indústrias estrangeiras, nomeadamente alemãs, inglesas e norte-americanas.
O estudo é muito pormenorizado avaliando quantitativa e qualitativamente o
modo como foram sendo introduzidos
medicamentos em Espanha por parte
dessas indústrias farmacêuticas.
O processo de industrialização do
medicamento implicava naturalmente o
surgimento de novas técnicas e tecnologias,
bem como de aparelhos adequados ao
processo industrial. Os autores estudam
este processo de elevada tecnologização,
mas também, os efeitos que isto teve nos
medicamentos manipulados e as relações
dos medicamentos tecnologicamente mais
relacionados com a indústria farmacêutica
tradicional com os então emergentes
medicamentos biológicos.
Outro tópico de enorme interesse
focado na obra é o do papel do exército
na industrialização do medicamento e
a afirmação da indústria farmacêutica
militar, tomndo os autores como eixo de
compareação cronológica a Guerra Civil
de Espanha.
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A industrialização do medicamento está
intimamente relacionada com o processo de
publicidade ao medicamento. Nesta obra
encontramos um capítulo inteiramente
devotado ao problema da publicidade aos
medicamentos. Não se trata apenas de uma
lista de publicidade ou de curiosidades
publicitárias. A autora do capítulo trata o
assunto de um modo muito interessante
relacionando com a literacia ou a iliteracia
em, Espanha, com mensagem publicitária,
com a iconografia apresentada, etc.
Para finalizar devemos dizer que a obra
coordenada por Raúl Rodriguez Nozal e
Antonio Gonzalez Bueno constitui um
estudo de elevadíssimo interesse para a
história da farmácia em Espanha e para
a história da farmácia mundial. Serve
como referência para outros estudos que
se venham a realizar noutros países com
temas semelhantes. É uma obra do maior
interesse para a história das indústrias
e das empresas farmacêuticas e não só.
O elevado número de fontes consultadas, a
sua qualidade, o rigor com que está escrita,
a originalidade da abordagem de vários dos
capítulos permitem-nos considerá-la como
uma obra de referência na historiografia
farmacêutica.
João Rui Pita
FFUC/CEIS20

RAMOS, Rui (coord.); SOUSA,
Bernardo Vasconcelos e; MONTEIRO,
Nuno Gonçalo – História de Portugal.
Lisboa: A Esfera dos Livros, 2009. 976 p.
Un libro sobre la historia de un país
es un relato, una propuesta historiográfica
y una interpretación. Se le ha de pedir

viveza y entusiasmo, un amparo teórico y
congruencia en la relación y en el manejo
de las fuentes. Mucho de ello está en este
libro escrito a seis manos por tres autores
cercanos en proyectos comunes y que
comparten el aprecio por la escuela de los
Annales y por la historiografía anglosajona.
Pese a lo mucho que se ha avanzado
en ciertas subdisciplinas de la historia,
sigue siendo la historia política la base de
esta nueva propuesta. A partir de ella, los
autores pretenden resolver las tensiones
y los proyectos que han dominado la
sociedad portuguesa. No obstante, se
alejan de la historia política y diplomática tradicional. Prefieren contemplar la
historia de Portugal desde la perspectiva
de las relaciones internacionales, de modo
que el relato se aparta de los entresijos
de las cortes y de las cancillerías. Este
relato de la historia política en perspectiva
internacional es lo mejor del libro.
Además, el marco geográfico, la realidad
biológica y los límites de la productividad
actúan como escenario de la construcción
de una identidad colectiva, confrontada
con el pluralismo de los territorios, de las
comunidades y de las opciones políticas
(Prólogo, IV). Hay la intención de hacer
una historia comprensible, pero con varios
niveles de descripción e interpretación: las
comunidades de memorias, la identidad
nacional portuguesa en su proceso de
construcción desde el siglo XVII al XIX,
los procesos de institución de un sentido
de la «portugalidade» o de la invención
de Portugal (Prólogo, XVI). Este proceso
de invención llega hasta la actualidad, con
una cierta dinámica de «marginalidad»
dentro del contexto europeo, pero también
de especificidad en virtud de la historia
sociocultural de la «lusofonía». Este hecho
ha permitido recomponer la relación de
Portugal con sus antiguas colonias en
América, África y Asia.
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Para explicar los diez siglos de historia de Portugal, el libro se divide en
tres partes – Edad Media, Moderna y
Contemporánea –, con siete, nueve y once
capítulos respectivamente. El profesor de la
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade de Lisboa, Bernardo
Vasconcelos e Sousa, es el responsable
de los capítulos consagrados a la Edad
Media. En ellos, focaliza su relato en la
constitución de la monarquía portuguesa
dentro del proceso militar de expansión
del cristianismo occidental durante los
siglos X-XIII. Hay un tratamiento dialéctico en relación a los acontecimientos en
otros territorios de la Península Ibérica
y hace hincapié de modo detallado en
las dinámicas demográficas, económicas,
militares y nobiliarias que dieron lugar a
la «revolución feudal».
Otro bloque de interpretaciones está
relacionado con la implantación de la dinastía de los Borgoña y con la introducción
de una serie de medidas de organización
social en virtud de la autonomía de los
«concelhos». Junto al carácter bélico de
todo el proceso de concentración del poder
monárquico, la propia monarquía hubo
de establecer pactos, con los «concelhos»
y con las monarquías vecinas occidentales.
Del siglo XIII procede la constitución
«discontinua» de un régimen señorial en
el norte y un régimen de «concelhos» en
el sur, con una huella social que ya fueron
señaladas en su momento por Mattoso
(1985)1.
Los tres autores coinciden en los con
dicionamientos que ha supuesto para
Portugal su «situación periférica» y su
«pobreza en termos de recursos naturais»,
pero admiten que esas restricciones no le

han impedido incorporar las innovaciones
técnicas y las nuevas ideas procedentes
de Europa. Esta idea no se ha rastreado a través de un estudio sistemático
que cruce épocas, territorios, culturas y
mentalidades, tal vez porque no se esté
en condiciones de realizarlo. Sí sabemos
que hacia fines del siglo XIV, en medio
del proceso de centralización política de
la monarquía, se va a producir un giro
histórico que afectará a las mentalidades
de las nuevas generaciones de portugueses
convencidos de su idiosincrasia en el
panorama occidental. También durante
la edad de oro portuguesa, esa condición
marginal y esas limitaciones de recursos
serán contrarrestados por el espíritu de
expansión y comercio en otras latitudes.
Los nueve capítulos de la Edad Moderna
son responsabilidad del investigador
del Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, Nuno Gonçalo
Monteiro. Está bien narrados los procesos
de municipalización y la redefinición
de las relaciones entre Corona e Iglesia.
Se vierten algunos interrogantes aún no
resueltos como la influencia que la división
entre «cristianos puros» e «impuros» pudo
dejar en la sociedad portuguesa. Y se refiere
con cierto detalle la contrahistoria sobre
la consolidación de las redes de tráfico
de esclavos africanos, la imposición de
tributos a las elites coloniales y, menos,
el empleo de prácticas corsarias.
Las mejores interpretaciones tienen
que ver con la estabilización de las monarquías europeas a fines del XVI como
«Estados dinásticos» y como «monarquías
compósitas» por usar la denominación de
John Elliot (1992)2. Ello implicaba que
incluían instituciones propias e identidades

1
Cf. MATTOSO, J. – Identificação de um país.
Ensaio sobre as Origens de Portugal. 1096-1325.
Lisboa, 1985.

2
ELLIOT, J. H. – A Europe of composite
monarchies. Past and Present, Nº 137 (1992)
p. 48-71.
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regionales. Es en ese contexto cuando las
elites portuguesas bilingües construyen
la idea de una historia común asociada
a una identidad nacional. Parece que no
había una manifestación parecida en el
interior de la población iletrada, aunque
quizá en el futuro convenga cuestionar este
punto o, al menos, empezar a observarlo
de otra manera y no exclusivamente desde
la perspectiva de los mitos fundacionales
o desde la orientación bélica de las elites.
Tal vez se pueda hacer desde las revueltas
antitributarias que asolan toda Europa
durante el siglo XVII y que en Portugal
incidieron sobre todo en el sur y en las
zonas urbanas. El «golpe palaciano» de la
Restauración de 1640 tiene ese caldo de
cultivo, aunque con posterioridad asumiese
matices «divinos» y un claro componente
«nacional».
Otros aspectos están tratados también
desde diferentes ámbitos, por ejemplo
la política portuguesa en Brasil, esa
permanente conciencia de atraso durante el periodo del Marqués de Pombal
y la profunda huella sociocultural que
el terremoto de Lisboa dejó en varias
generaciones de portugueses. Convendría
estudiar más cuáles fueron los cambios que
produjo la revitalización de una corriente
de oposición política al poder del Estado
a partir de esa desgracia natural. También
las transformaciones en la mentalidad
portuguesa de finales del siglo XVIII ante
la crisis económica en el continente y la
acumulación de las elites locales brasileñas
a partir de los diferentes ciclos productivos,
ya desde la Restauración (azúcar, oro,
algodón, café, cacao).
Los once capítulos de la Edad
Contemporánea son responsabilidad
del investigador principal del Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa, Rui Ramos. En nuestra opinión,
son interesantes sus interpretaciones sobre

la creación de un nuevo espacio comercial
con el proceso de independencia de Brasil,
en el que va a tener que competir Portugal
junto a otras potencias emergentes como
EEUU y Cuba. Son muy detalladas las
referencias sobre la constitución de las
nuevas elites «liberales» procedentes de las
clases medias y sobre las transformaciones
de los patrones de cultura y sociabilidad
que se producen ya a finales del siglo XVIII.
De aquella época data la construcción de
una serie de espacios públicos ocupados
por «ciudadanos» o «pessoas limpas»,
unidos por una especie de «patriotismo
cívico». Hay también una cierta continuidad en la consideración sobre los periodos
violentos entre 1823-1975 (guerra civil,
golpes de estados, guerrillas, periodos
represivos) a partir de los datos que la
investigación actual ofrece, aunque sería
necesario que se clasificasen esas fases de
violencia en relación a los tipos de causa,
a los mecanismos de solución empleados
y a la recepción y reacción por parte de
diferentes sectores sociales. Convendría
estudiar además más detenidamente
cuál es la relación entre esos hechos y
el inicio del alejamiento de Portugal
de los niveles económicos europeos. Es
interesante también la descripción de la
irrupción del republicanismo como una
«contracultura exhibida en sus espacios
públicos productores de «auto-estima»»
(p. 582).
Seguramente los apartados más discutibles tienen que ver con el periodo del
Estado Novo y el proceso revolucionario.
En especial, la condición fascista del
régimen de Salazar. Hacia 1940, dice
Ramos, «o Estado Novo lembrava em
muitos aspectos o Estado fascista italiano:
o corporativismo, as milicias com camisas
de cor distintiva, a propaganda do «chefe»
e do seu «pensamento», e até o acordo com
a Igreja Católica». En su opinión, «faltava
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a dinâmica revolucionária: a vontade
de um chefe histriónico, determinado
em transformar a sociedade a partir de
um movimento de massas» (p. 638).
El autor olvida que el fascismo no es
un movimiento revolucionario, sino un
movimiento contrarrevolucionario que
apoyó el sistema económico amenazado
por los movimientos obreros. Que se
autoproclamase revolucionario tiene que
ver con los registros de notoriedad que
tenía en la época todo lo que tuviese
que ver con la idea de revolución o con
socialismo – como se percibe en la propia
denominación de nacional-socialismo
empleada por el nazismo como medio
de atracción de la clase obrera 3. La estructura corporativa creada por Salazar a
partir de 1933 supuso, según Ramos, un
mecanismo de control del movimiento
obrero de Porto y Lisboa y del proletariado agrícola del sur. Esto solo se puede
explicar dentro del contexto de agitación
política en Europa: las clases dominantes
se sintieron amenazadas por la fuerza del
movimiento obrero 4 . En realidad, las
relaciones de la propiedad económica no
habían variado significativamente en las
últimas décadas, la clase dirigente estaba
bien implantada, controlaba el aparato
estatal y tenía un partido y el ejército a su
servicio. El salazarismo fue una «mutação
geracional e ideológica dentro das elites
establecidas» (p. 648).
3
Cf. EATWELL, Roger – Fascism: A History.
New York: Penguin Books USA, 1977. Que en
España se estableciese un «nacionalsindicalismo»,
no un «nacionalsocialismo» se explica porque el
socialismo fue uno de los enemigos derrotados
durante la guerra civil, cf. NAVARRO, V. – El
subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias.
Barcelona: Anagrama, 2006. p. 131-132.
4
HOBSBWAN, E. –The Age of Extrems: A
History of the World. 1914-1991. New York: Vintage,
1994.

El apartado «A repressão e a persistência do pluralismo» (pp. 650-658) plantea
cuestiones nada banales: la significación
de la oposición salazarista, la función
represiva de la PVDE en general y sobre
las elites politizadas en particular dentro
del «contexto do uso da violencia na
manutenção da «ordem pública», que sob
o Estado Novo talvez não tenha atingido
um grau muito mais elevado do que sob
a monarquia constitucional entre 1834 e
1910 ou a I República entre 1910 e 1926».
Se hace necesario comparar la violencia
salazarista con otras violencias precedentes
para mostrar las «continuidades» y las
«alterações» en las prácticas estatales
con los disidentes. Es preciso analizar la
represión salazarista a través de patrones
comparativos anteriores y externos, pero
también en relación a la violencia como
un hecho específico del fascismo y en
relación a los excesos policiales y a los
crímenes del Estado.
La visión de Rui Ramos sobre el
proceso revolucionario iniciado a partir
del 25 de abril de 1974 seguramente
será adjudicado por muchos lectores al
campo de las perspectivas conservadoras
o moderadas. Cuestiona la capacidad de
autonomía de los «capitanes» y focaliza la
creación a posteriori de una «revolución
popular», aunque admite que el golpe
fue bien recibido (p. 713 y 718). No
duda en señalar la intervención extranjera
en el desarrollo posterior, aunque no
está reflejada con la importancia que la
historiografía le ha concedido. El Periodo
Revolucionario en Curso es visto como un
proceso poco espontáneo, promovido por
la promulgación de las leyes, demasiado
jerarquizado para que la intención de
favorecer a las clases subalternas se viese
ratificada con una mayor participación de
las mismas: «a revolução, correspondeu, no
topo, mais a uma mudança geracional das
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elites, preparada pela socialização política
da esquerda nas universidades, do que a
uma ruptura social. Serviu ainda para a
promoção de novas elites intermedias»
(p. 730). En resumen, en su opinión, la
caída del régimen salazarista provocó el
ascenso del partido comunista, que luego
fue rechazado por sus comportamientos.
La solución fue crear un nuevo espacio
natural de la vida pública, inicialmente
con tutela militar y con dirección de una
«elite gubernamental». Las consecuencias
de ellos han sido desiguales, porque se ha
creado un Estado no excesivamente eficaz
que ha privilegiado las rentas medias-altas.
Pero para llegar a él han sido necesarios
diez siglos. La interpretación de esa larga
trayectoria sigue abierta, pero este trabajo
viene ayudar a cerrarla.
Ángel Rodríguez Gallardo
Universidade de Vigo/CEIS20

TRINDADE, Luís – Introdução
à vida intelectual. Intelectualidade,
crise e senso comum nos anos 30 em
Portugal. Coimbra: CEIS20, 2007.
35 p. (Cadernos do CEIS20; 4). ISBN
978-972‑8627-04-1
Luís Trindade é docente de cultura
portuguesa no Birkbeck College da
Universidade de Londres, investigador
e membro da direcção do Instituto de
História Contemporânea da Universidade
Nova de Lisboa e colaborador do Centro
de Estudos Interdisciplinares do Século XX
da Universidade de Coimbra – CEIS20.
Trindade doutorou-se em História
Cultural Contemporânea pela Universidade

Nova de Lisboa e conta com vários trabalhos publicados nesse âmbito científico,
demonstrado um especial interesse pelas
relações entre cultura, política e história,
durante boa parte do século XX, desde os
inícios do Estado Novo até ao período
revolucionário de 1974-75. Tem dedicado
os seus estudos à história dos intelectuais,
à cultura de massas (cinema, imprensa
e publicidade) e reflectido sobre vários
assuntos que tocam temáticas pertinentes,
em estudos culturais e na historiografia
portuguesa, como identidade nacional,
nacionalismo, modernismo, neo-realismo,
marxismo e colonialismo.
Em 2007, o Centro de Estudos
Interdisciplinares do Século XX da
Universidade de Coimbra – CEIS20,
deu à estampa o seu trabalho: Introdução
à vida intelectual. Intelectualidade, crise
e senso comum nos anos 30 em Portugal,
resultante de pesquisas e reflexões em torno
dos intelectuais e do universo intelectual
português das primeiras décadas do século
XX. O presente estudo é constituído por
35 páginas e está organizado em torno de
quatro temas (1– O privilégio intelectual;
2 – A defesa do gosto; 3 – Resistência
civilizacional; 4 – Um conservadorismo
modesto; 5 – O silêncio dos intelectuais).
A principal proposta desta obra é
analisar o posicionamento dos intelectuais portugueses perante o contexto
sociopolítico e os movimentos culturais,
que vigoravam na Europa e no país, no
período marcado pela crise do liberalismo
e ascensão do autoritarismo. Para tal,
o autor fez a análise do(s) discurso(s)
produzido(s) pela elite intelectual, que
apesar de dominar o universo jornalístico,
literário e cultural, se sentia em crise e
ameaçada pelo aparecimento da cultura
de massas, de novos paradigmas culturais
e da sujeição e comprometimento dos
intelectuais aos interesses políticos.
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Em última análise, Trindade procurou
reflectir sobre a crise intelectual e cultural
que existia em Portugal na fase de institucionalização e consolidação do Estado
Novo (1933-1945), período que constitui
a primeira fase da ditadura de Salazar, e
que segundo o autor, devido às circunstâncias políticas e sociais moldadas por um
conservadorismo estrutural, caracteriza-se
por um «vazio» no campo intelectual,
isto é pela «ausência de complexidade,
a incapacidade de problematização e a
recusa de controvérsia.» (p. 33), embora
a produção intelectual em Portugal tenha
sido bastante volumosa e tenha alcançado
as mais variadas tipologias de publicações
desde jornais, passando pela dramaturgia,
chegando mesmo ao discurso político.
Esta investigação coloca os intelectuais,
independentemente da corrente cultural
em que se inscreviam, como membros das
elites portuguesas, isto é, como elementos
privilegiados da sociedade, notoriamente
conservadora, fechada e classista. Como
tal, as suas preocupações nunca versaram
sobre a criação de públicos e a formação
de opinião, antes pelo contrário, o(s)
discurso(s) dos intelectuais era elitista
e paternalista, adoptando uma posição
assumidamente doutrinária e pedagógica.
Como se sabe, a leitura e a cultura eram
domínios reservados aos estratos superiores
da sociedade portuguesa, por conseguinte
o discurso intelectual assim como o campo
cultural estavam reservados a uma pequena
parcela da sociedade.
De acordo com autor, na década de
trinta, quando despontavam ideologias
como o fascismo e o nazismo na Europa e
o regime português adquiria características
autoritárias, a Espanha vivia uma guerra
civil (1936-1939) e o mundo era palco
de mais uma grande guerra (1939-1945)
as reflexões e as principais preocupações
da intelectualidade portuguesa recaíam

sobre a defesa do papel e do estatuto do
intelectual e de uma cultural intelectual,
desprezando e desvalorizando os outros
tipos de cultura e os agentes culturais a
eles associados.
Durante este período, segundo o investigador, os discursos tanto de tendência
democrática como autoritária, manifestavam o desejo de limitar a mobilidade
social e patenteavam a ameaça ao estatuto
do intelectual, uma vez que desejavam
preservar a supremacia do universo letrado
e cultural que era ameaçado sobretudo
pela rádio e pelo cinema. Neste sentido,
tentaram sistematizar o perfil ideal do
intelectual e atribuir-lhe uma missão
especial de elevação cultural do país,
onde se revelava o receio e a insegurança
perante a emergência da cultura de massas e de uma opinião pública formada,
informada e crítica. A intelectualidade
portuguesa sentia-se ameaçada com as
alterações no panorama cultural e social,
facto que levantou muitas polémicas nesse
meio, fazendo despontar a defesa pela
superioridade e pela aristocratização do
meio intelectual, reproduzindo deste modo
antigos esquemas sociais, tornando claro
que todo este processo estava relacionado
com a defesa da segurança profissional,
que era extremamente dependente de
instituições públicas, tornando-se desta
forma compreensível a atitude conformista, conservadora e acrítica durante
um contexto tão conturbado como o dos
anos trinta.
Este trabalho vem ao encontro de
muitos outros já realizados sobre o Estado
Novo, no sentido em que o salazarismo interpretou os anseios das elites, neste caso a
dos intelectuais (dos mais variados posicionamento políticos e correntes intelectuais)
e correspondeu, em certa medida, às suas
expectativas. Sendo mais um contributo
para a tese de que a ditadura liderada por
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Oliveira Salazar foi apoiada pelos vários
sectores sociopolíticos e respondeu às
necessidades e aos projectos das elites
portuguesas. O mérito deste estudo está
sobretudo na forma crítica como reflecte
sobre o papel dos intelectuais portugueses,
que dominam o contexto cultural, durante
o período conturbado, a nível nacional e
internacional, dos anos trinta. Durante
esta época ocorreram debates na cultura
portuguesa sobre movimentos intelectuais
e a emergência de novas ideologias políticas
e culturais. Mas, as publicações de carácter
literário de maior circulação, entre os estratos superiores da sociedade, arredaram-se
dessas questões, reflectindo essencialmente
sobre a crise da intelectualidade e da
cultura em Portugal.
O estudo em análise, que se situa na dimensão da História Intelectual e Cultural,
privilegiou como método científico a
análise do discurso. Neste sentido, o autor
recolheu e analisou discursos publicados,
entre 1933 e 1943, por figuras que usufruíam de visibilidade do meio cultural como
Agostinho de Campos, Cruz de Malpique,
Emílio Costa, Fidelino de Figueiredo e José
Bacelar, colocando desta forma no centro
da reflexão alguns dos indivíduos que se
destacavam e dominavam e o panorama
cultural da época.
Esta publicação poderá ser de grande
interesse, essencialmente, para um público
académico, constituído por estudantes e investigadores, que desenvolvam
trabalhos científicos sobre as seguintes
temáticas: intelectuais, cultura, literatura
e salazarismo.

Eliana Brites Rosa
Doutoranda da Faculdade de
Geografia e História da Universidade de
Santiago de Compostela/CITCEM

ÁLVARES, Pedro – O Tratado de
Lisboa e o Futuro da Europa. Lisboa:
Comissão Europeia, Maio de 2009.
Pela sua actualidade temática e publicação recente, esta obra é fundamental para
divulgar um estudo de um especialista
na área, Pedro Álvares, que, para além
de mostrar a novidade do Tratado de
Lisboa, reflecte, também, sobre o futuro
da Europa.
Trata-se de um autor que se associa
imediatamente aos estudos na área, pelas
relevantes obras já publicadas, entre as
quais são de destacar A Europa e o Mundo.
Os Caminhos do Futuro, Maastricht.
A Europa e o Futuro, ou, sobre Portugal,
a clássica e incontornável obra Portugal
na CEE. Tendo sido conselheiro técnico
principal na representação de Portugal
junto das Comunidades Europeias, e um
dos negociadores do Uruguai Round, os
seus escritos conciliam a experiência na
área com uma profunda reflexão crítica.
Este estudo surgiu na sequência de
um concurso promovido pelo Centro de
Informação Jacques Delors (CIEJD) para
a criação e publicação de uma obra sobre
o Tratado de Lisboa e o Futuro da União
Europeia, para divulgação a mais alargada
possível, junto dos cidadãos portugueses
a partir de uma distribuição a todas as
bibliotecas públicas do país, a propósito
da celebração do Dia da Europa. Daí estar
sob a chancela de uma empresa gestora de
conteúdos e eventos culturais, Tribuna da
Memória Multimédia, Lda. (TMM), em
parceria com a editora Edeline.
Para além de pretender pôr em prática
a ideia de uma «Europa dos Cidadãos»,
ou, mais realisticamente, aproximar os
cidadãos dessa desconhecida Europa,
e nesse sentido, ser considerada de
interesse público, Pedro Álvares vem
«desmistificar» a ideia de que os assuntos
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europeus pertencem, apenas, a políticos
ou académicos credenciados. Esta obra,
para além da autoria do especialista e
professor universitário, está associada ao
Centro de História Contemporânea e Relações
Internacionais (CHRIS), no âmbito da
sua área de estudos europeus, mostrando
a possibilidade de divulgar o processo de
construção europeia de forma séria, mas
acessível a todos.
Na introdução, Pedro Álvares esboça
o longo caminho percorrido nos 50 Anos
passados de construção europeia, e como
o Tratado de Lisboa é «caracterizado pela
reflexão, debate e procura de consensos»
(p. 3). Apesar das dificuldades próprias
de todos os percursos, «este Tratado
exemplifica uma vez mais o desafio de
um caminho percorrido em conjunto,
e que com altos e baixos, com avanços
e recuos, se tem realizado ao longo de
uma história tão rica como tem sido a
da construção europeia» (p. 3). Uma
história de guerras e de paz, sobretudo
a lição aprendida da necessidade de preservar a paz entre as nações da Europa.
E também a recebida de Jean Monnet
e de Robert Schuman, figuras sempre
actuais e inspiradoras, pela sua visão de
que a Europa não poderia construir-se
de uma só vez, ou, que o seu progresso
seria pelo «método dos pequenos passos».
Pequenos e, muitas vezes, feitos de recuos,
mas, afinal, necessários à sua construção.
A uma Europa «fortaleza», Pedro Álvares
prefere uma ideia de abertura, confirmada
pelos sucessivos alargamentos que a sua
história tem registado. Muito para além
das políticas comunitárias e dos marcos
assinalados com os tratados, que o autor
consegue explicar aos potenciais leitores,
a ideia fundamental é mostrar que este
passado cinquentenário da Construção
Europeia, justifica o presente e desafia o
futuro da União Europeia.

Revisitar a história da Construção
Europeia serviu para mostrar o que o
Projecto de Constituição e o Tratado de
Lisboa trouxeram de novo a esse processo
europeu, tema da primeira parte da obra.
Nem sempre tem sido possível conciliar o
progresso em algumas áreas, bem visíveis
em Maastricht, com o aprofundamento que
resultou num Projecto de Constituição,
cuja ratificação seria recusada em referendo
pela França e Holanda. É neste contexto
que se debateu o problema, ainda actual,
sobre as motivações dos eleitores, em particular, e dos europeus, em geral. É também
por isso mesmo pertinente a motivação e
objectivo desta obra, parecendo-nos querer
responder ao problema da indiferença e/ou
desconhecimento dos europeus, também
portugueses, em relação à Europa.
A Europa não podia parar, e a solução
encontrada seria no Conselho Europeu
de Junho de 2007, conferindo à Futura
Presidência Portuguesa a tarefa de elaborar um Tratado Reformador. Os passos
são sucinta e claramente explicados por
Pedro Álvares, e mostram a necessidade
de um tratado menos ambicioso, mas
que respondesse aos desafios europeus
presentes. Desafios estes, bem diferentes
daqueles vividos por Jean Monnet e Robert
Schuman, ou por todos os historicamente
designados por «pais da Europa». Na
época, para salvaguardar a paz entre os
estados, numa adesão livre a um projecto
comum, conduzido pela ideia de abertura
a uma clara unidade europeia.
Como refere Pedro Álvares, «Ao falar da
sua concepção sobre o futuro da Europa,
Jean Monnet tinha em mente, de maneira
muito clara, a ideia de uma comunidade
de destino. Esta poderia resultar, simultaneamente, do melhor e do pior realizado e
pensado pelos povos e políticos europeus
neste pequeno continente que tinha visto
nascer filósofos, artistas e poetas, mas,
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também, todos aqueles que na destruição
do outro tinham pensado encontrar a
sua mais completa e suprema forma de
realização» (p. 25). A interessante ideia de
comunidade de destino permanece actual,
mas os membros da comunidade e as
circunstâncias históricas alteraram-se profundamente: «O projecto de Jean Monnet e
Robert Schuman não tinha sido concebido
para responder a qualquer ameaça externa,
para a qual existiam outros dispositivos e
se contava com a participação dos Estados
Unidos, mas sim para pôr um termo às
querelas intra-europeias e aos jogos de
influência dos Estados-Membros mais
poderosos, entre eles e com o exterior,
nomeadamente também no quadro da
política colonial» (p. 26).
E assim chegamos à segunda e última
parte da Europa, ligando o Tratado de
Lisboa ao Futuro da Europa, em jeito
de conclusão e na convicção de que as
«crises» são sinais de mudança e, por isso,
vitais ao crescimento, também, europeu.
A esse propósito é interessante ler o autor:
«Uma crise é o primeiro sintoma de uma
mudança, o sinal de que os equilíbrios
automáticos que permitiam uma evolução
normal da economia e da sociedade deixaram de ter lugar. É também um desafio:
o de conseguirmos encontrar os meios
de intervenção que permitam corrigir
os desvios sem destruir os fundamentos»
(p. 32).
O Tratado de Lisboa e o Futuro da
Europa descreve de uma forma clara e sucinta, mas com o devido rigor, as questões
fundamentais da actualidade europeia e os
desafios que se colocam no presente ao
processo da construção europeia, muito
particularmente tendo como ponto de
partida o Projecto de Constituição, e de
chegada o Tratado de Lisboa. A oportunidade desta obra ganha, ainda, novo fôlego
depois de 1 de Dezembro de 2009, data

histórica para a Construção Europeia, que
parece responder à reflexão do autor sobre
o Futuro da Europa. Afinal, a Europa tem
futuro, ou, pelo menos, o presente mostra
que a assinatura do Tratado de Lisboa foi
uma resposta a esse futuro sempre (in) certo.
Num rasgo de optimismo, o autor faz
um balanço entre o sonho dos fundadores
e a realidade europeia: «Tudo isto, quase
totalmente realizado hoje, em termos
formais, faz parte daquilo que era ainda
não há muito o futuro de Jean Monnet,
desejado por todos os Pais da Europa
fossem eles Robert Schuman, Konrad
Adenauer, Paul-Henri Spaak ou Alcide
Gasperi. Desejando, mas talvez difícil de
prever a um ritmo tão rápido» (p. 26).
O espírito visionário concretizara-se: «Mas
em tudo isto, o futuro de Jean Monnet
revelou-se fecundo e mantém-se ainda
promissor. Verificou-se, assim, que era
ele que tinha razão» (p. 27). A Crise
da Europa foi, desta forma, e mais uma
vez, como todas as crises, essencial para
perspectivar o seu futuro.
Isabel Baltazar
Bolseira de Pós-Doutoramento da FCT/CEIS20

CHABAN, Natalia, HOLLAND,
Martin and RYAN, Peter [eds.] –The
EU through the Eyes of Asia. Volume II:
New Cases, New Findings. Singapore:
World Scientific Publishing, 2009. ISBN
9814289817
O gradual estreitamento de relações
entre a União Europeia (UE) e a Ásia,
que actualmente coloca sérios desafios à
Política Externa comunitária, tem vindo
a motivar um leque de trabalhos académi-
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cos, centrados sobretudo numa vertente
económica e estratégica. Ancorada neste
amplo substrato teórico, a obra The EU
through the Eyes of Asia, Volume II: New
Cases, New Findings desenvolve, todavia,
uma linha de pesquisa específica e, até à
data, pouco explorada: as percepções dos
media, das elites e dos cidadãos asiáticos
sobre a UE. Para a sua relevância também
terá certamente contribuído a data de
publicação (Dezembro de 2009), poucos
dias após a entrada em vigor do Tratado
de Lisboa, que infligiu mudanças institucionais significativas no perfil da UE
como actor global.
No entanto, a investigação subjacente
ao livro inscreve-se numa iniciativa que,
lançada em 2006, antecede em larga medida a ratificação deste novo documento
fundamental. Trata-se do Projecto «A UE
no Olhar da Ásia», actividade inaugural
da rede European Studies in Asia – ESiA5,
numa parceria entre o National Centre
for Research on Europe – NCRE (ao
qual pertencem os Professores Natalia
Chaban e Martin Holland) e a Asia-Europe
Foundation – ASEF (de cuja Direcção Peter
Ryan faz parte).
A principal indagação do estudo – «De
que modo é a UE percepcionada na Ásia?»
– plasma-se numa amostra constituída
por um vasto conjunto de países e/ou
regiões administrativas: China, Hong
Kong, Coreia do Sul, Japão, Singapura,
Tailândia, Indonésia, Filipinas e Vietname.
Pretende-se, desta maneira, conferir uma
dimensão empírica às representações de
uma realidade que, geograficamente distante, mantém evidentes ligações culturais,
políticas e económicas com as regiões
em foco. Este propósito aparece balizado
pelo argumento, patente num relatório
Vide página oficial da Rede em http://esia.
asef.org/.
5

da Comissão Europeia citado nas notas
introdutórias (p. 2), de que «a Europa não
existe sem a não-Europa» e «a Europa apenas se concretiza no espelho dos Outros».
E se o discurso comunitário oficial parece
legitimar a análise, é precisamente no seio
da UE que aquela se deseja cumprir, através
da disponibilização de dados científicos e
recomendações susceptíveis de incrementar
o desempenho da Europa no mundo.
The EU through the Eyes of Asia, Volume
II centra-se nos três últimos países da lista
supracitada, embora faça igualmente referência aos seis primeiros, que haviam sido
privilegiados pelo livro anterior. Convém
sublinhar, portanto, que não estamos em
presença de uma mera extensão da amostra
(os new cases mencionados no título), mas
antes de uma importante actualização dos
resultados primordiais e da apresentação
de novas conclusões (new findings). Assim,
partindo de material reunido entre Janeiro
de 2008 e Junho de 2009, esta segunda
obra deve ser situada no contexto de um
sólido trabalho prévio. A ponte com o
Projecto-base adquire contornos inequívocos, por exemplo, no recurso a uma
estrutura multi-metodológica semelhante
à do volume precedente, que combina
análise de conteúdo dos media, sondagens
de opinião e entrevistas exploratórias
às elites (i.e. decisores nos universos da
Política, Economia, Sociedade Civil e
Meios de Comunicação).
Também a estrutura da publicação
favorece um enquadramento coeso das
informações mais recentes nos horizontes
normativos da pesquisa preexistente.
O texto de abertura (pp. V-VI), assinado pelo Director-Executivo da ASEF,
Dominique Girard, salienta a pertinência
do estudo numa altura em que a Fundação
procura ampliá-lo à Índia, Macau e
Malásia. Este ‘quase-prefácio’ dá lugar
à Introdução (pp. 1-17), na qual os três
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autores começam por traçar o panorama
académico das percepções euro-asiáticas,
enfatizando as investigações levadas a cabo
desde 2002 pelos próprios Professores
Chaban e Holland 6. Segue-se uma descrição geral dos conteúdos, acompanhada
por algumas considerações metodológicas
e pela identificação das interrogações a que
se quer responder: «Existe uma disparidade
cognitiva e comunicativa entre a UE e o
mundo exterior? Qual o seu impacte no
poder de negociação e perspectivas da UE?
E que conclusões emergem para os media
e para a Diplomacia Pública?» (p. 17).
Na parte inicial, estas perguntas
traduzem-se em abordagens empíricas
inéditas nos três países do Sudeste asiático
acima indicados. O primeiro Capítulo
(pp. 19-51), elaborado por Alma Maria
Salvador, Leslie Advincula-Lopez e Manuel
Enverga, incide sobre o imaginário da UE
nas Filipinas; no segundo (pp. 53-91),
Pham Quang Minh, Bui Hai Dang e Tran
Bach Hieu apresentam o caso do Vietname;
e a realidade da Indonésia aparece exposta
no terceiro (p. 93-123) por Cornelis Pieter
Frederik Luhulima, Edward Panjaitan e
Anika Widiana. Refira-se, a este respeito,
que a realização dos estudos por equipas in
loco, recolhendo dados nas várias línguas
locais, imprime credibilidade e reforça o
valor científico da análise.
As restantes páginas do livro revisitam
a amostra completa do Projecto, num
patamar mais geral que parece compensar
em representatividade o que perde em
pormenor. No Capítulo 4 (pp. 125-157),
Martin Holland discute a imagem da UE
como actor económico e político nos nove
países examinados, enquanto o artigo seVide página oficial dos projectos «Percepções
da UE»: http://www.euperceptions.canterbury.
ac.nz/, onde a iniciativa «A UE no Olhar da Ásia»
se encontra apresentada.
6

guinte, de Natalia Chaban (pp. 159-215),
explora a atitude das sociedades asiáticas
sobre o papel da Europa nos sectores ambiental e de desenvolvimento. O Capítulo
6 (pp. 217-245), que esta última autora
divide com Suet Yi Lai, caracteriza os
discursos públicos relativos ao Asia-Europe
Meeting (ASEM)7. Finalmente, num breve
Capítulo de encerramento (pp. 247-257),
Peter Ryan entrega-se à complexa tarefa
de sintetizar as conclusões sob a forma de
recomendações políticas.
De cariz multidisciplinar, a publicação apresenta contributos diferenciados,
mas igualmente relevantes, para cada
área implicada na investigação. No que
concerne aos Media Studies, ainda que
não marque um avanço substancial em
termos metodológicos, destaca-se pela
natureza inovadora do seu alcance. É certo
que a observação da cobertura de temas
europeus nos meios de comunicação,
bem como das atitudes públicas face à
UE, tem suscitado um interesse crescente nos meios académicos, sobretudo
a partir da última década. Cingindo-se,
porém, aos jornais, televisão e rádio de
Estados-membros ou candidatos, esses
trabalhos negligenciam questões como a
da influência da UE junto de audiências
internacionais e da implementação das
suas políticas comunicativas em países
terceiros. Neste sentido, a obra de Natalia
Chaban, Martin Holland e Peter Ryan vem
suprir uma lacuna problemática, sendo
conveniente registar que hoje o NCRE
procura trilhar um novo caminho de
pesquisa: as representações do continente
asiático nos media da Europa.
7
O Encontro Ásia-Europa é um processo informal de diálogo e cooperação no qual os vinte e sete
Estados-membros da UE e a Comissão Europeia se
reúnem com dezasseis países asiáticos e o Secretariado
da Association of Southeast Asian Nations – ASEAN.
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Ao nível dos Estudos Europeus e da
Ciência Política, The EU through the Eyes of
Asia, Volume II reveste-se de toda a importância pela possibilidade de capitalização
dos seus resultados no quadro das próprias
dinâmicas internas da UE. Esta intersecção
entre a investigação académica e o processo
de policy-making à escala europeia revela-se,
aliás, particularmente útil num ano como
o de 2010, em que serão ultimados os
novos Acordos de Parceria e Cooperação
com diversos países da Ásia e terá lugar, em
Bruxelas, a oitava Cimeira ASEM, ocasião
privilegiada para o diálogo euro-asiático.
Por conseguinte, o livro está longe de se
dirigir apenas a estudantes, investigadores e
Professores Universitários, tornando-se de
consulta indispensável para funcionários
da UE, membros de Governos, jornalistas,
empresários e todos os interessados nas
relações entre a Europa e a Ásia.
Ana Isabel Martins
Bolseira de Doutoramento da FCT/ CEIS20
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(Página deixada propositadamente em branco)

COLÓQUIOS E CONFERÊNCIAS
UM GRANDE VULTO DAS LUZES EM PORTUGAL E NO BRASIL: HENRIQUES DE
PAIVA (1752-1829), PIONEIRO DA ECONOMIA SOCIO-PEDAGÓGICA DA CIÊNCIA
11º Colóquio Internacional Temas de Cultura Científica
Decorreu na Sala de Seminários do CEIS20 o 11º Colóquio Internacional Temas
de Cultura Científica, organizado pelo Grupo de Investigação “História e Sociologia
da Ciência”, coordenado pelo Doutor João Rui Pita. O colóquio teve início com a
apresentação do tema Ciência, exílio político e circulação do saber médico: o caso de Manuel
Joaquim Henriques de Paiva (1752-1829), por Renilda Barreto, do Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, do Rio de Janeiro. Seguidamente
foi apresentada a comunicação Manuel Joaquim Henriques de Paiva (1752-1829), a
Universidade de Coimbra e a divulgação do saber científico pelo Doutor João Rui Pita, da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e investigador do CEIS20. Antes
do debate, a Doutora Ana Leonor Pereira da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra e investigadora do CEIS20 apresentou o tema Higiene e Eugenia em Portugal
na época contemporânea. O colóquio decorreu em 21 de Julho de 2010.
RUIDO DE SABLES EN LA AURORA REPUBLICANA (1911-1912)
Seminário
Decorreu no Instituto de História e Teoria das Ideias da Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra o seminário Ruido de sables en la aurora republicana
(1911-1912) orientado pelo Professor Hipólito de la Torre Gómez, Catedrático do
Departamento de Historia Contemporánea, Facultad de Geografía e Historia da UNED
e membro da Comissão Externa Permanente de Aconselhamento Científico (CEPAC)
do CEIS20. A organização foi do CEIS20 e da FLUC, em 25 de Junho de 2010.
TRATADO DE ADESÃO DE PORTUGAL ÀS COMUNIDADES EUROPEIAS - 25 ANOS
Lançamento Inteiro Postal e Exposição
No âmbito das comemorações do 25º aniversário da Assinatura do Tratado de
Adesão de Portugal às Comunidades Europeias, o Centro de Informação Europeia
Jacques Delors, os CTT- Correios de Portugal, CEIS20 através dos Grupos de
Investigação “Portugal, Europa e o Mundo” e “História e Sociologia da Ciência” e
a Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra organizaram a cerimónia
comemorativa da emissão do Inteiro Postal e do Carimbo alusivo aos 25 anos de
integração europeia. A cerimónia iniciou-se com a intervenção de boas-vindas da
Dr.ª Clotilde Câmara Pestana, Directora do CIEJD, seguida pela intervenção do
Eng.º Pedro Coelho, Vice-Presidente dos CTT - Correios de Portugal e de uma alocução
proferida pelo Prof. Doutor João Rui Pita, Vice-coordenador Científico do CEIS20.
O encerramento ficou a cargo do Professor Doutor Fausto de Quadros, Professor
Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Após as intervenções
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teve lugar a cerimónia de assinatura e obliteração do Inteiro Postal comemorativo
dos 25 anos de Integração Europeia. O CIEJD funcionou nesse dia como Posto de
Correio, comercializando as Emissões «Europa» dos últimos anos e outras Emissões
relacionadas com o tema, nomeadamente: 200 Anos dos Tribunais de Contas na Europa;
50 Anos da Assinatura do Tratado de Roma; Presidência Portuguesa do Conselho da
União Europeia; 10 Anos do Euro; Ano Europeu do Diálogo Intercultural. Ainda no
âmbito destas comemorações, o CEIS20 e a SFAAC em colaboração com o CIEJD
organizaram uma mostra filatélica e uma exposição de cartazes alusivas à efeméride
ambas da autoria de Isabel Maria Freitas Valente e João Rui Pita que estiveram patentes
ao público, na sede do CIEJD, entre 6 de Maio e 17 de Junho de 2010. A exposição
À descoberta da Europa na Filatelia Portuguesa é uma colecção temática que permite
descobrir a Europa na filatelia portuguesa. Dessa exposição resultou a publicação
do álbum À descoberta da Europa na Filatelia Portuguesa da autoria de Isabel Maria
Freitas Valente e João Rui Pita apresentado publicamente durante a cerimónia pela
Presidente da Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra e co-autora da
obra, Isabel Maria Freitas Valente. Portugal e a Europa – Uma história contada através
dos selos é uma mostra de cartazes sobre selos portugueses que pretende sensibilizar o
público jovem para o processo de integração de Portugal na UE. A mostra de cartazes
conta a história da integração europeia através dos selos, destacando os momentos
mais marcantes da integração Portuguesa, desde a adesão à CEE até aos nossos dias.
A Comissão científica foi integrada pela Professora Doutora Maria Manuela Tavares
Ribeiro e pelo Professor Doutor João Rui Pita. Da Comissão Organizadora fizeram
parte Isabel Maria Freitas Valente, Carlos Medeiros e Nuno Cardoso. O evento teve
lugar na sede do CIEJD, Palacete do Relógio, no dia 1 de Junho de 2010.
I JORNADAS HISTÓRIA E FILATELIA
Na Sala de Seminários do CEIS20 decorreram as I Jornadas História e Filatelia
organizadas pelos Grupos de Investigação “Portugal a Europa e o Mundo”, coordenado
pela Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro e “História e Sociologia da Ciência”,
coordenado pelo Doutor João Rui Pita. Iniciou os trabalhos a Doutora Maria Manuela
Tavares Ribeiro (FLUC/CEIS20) com a comunicação A Representação da Paz. A seguir
e no âmbito do 1º Painel com o tema “África – Brasil” foram apresentadas as seguintes
comunicação: Cabo Verde na memória do império: a filatelia na simbologia das comemorações
pelo Mestre Victor Barros (FLUC/CEIS20), A fixação dos tipos indígenas de Angola
pelo Dr. João Castro Maia Figueiredo (FLUC), A Independência do Brasil – outros
olhares, a cargo do Mestre Joel de Souza Andrade (FLUC/UFRN). Foi moderador
deste painel o Doutor Luís Reis Torgal (CEIS20). Após o debate começou o 2º Painel,
“Europa - Estados Unidos”, tendo sido oradores a Mestre Isabel Maria Freitas Valente
(FLUC/CEIS20/Team Europe) com o tema História, Memória e biografia: Jean Monnet
e a construção da identidade europeia, Mestre Ana Isabel Martins (FLUC/CEIS20) com
Os selos também ‘votam’: As eleições europeias de 1989. O Doutor Miguel Estanqueiro
Rocha (UA/CEIS20) fez uma apresentação intitulada NATO – do projecto à realidade.
Moderou o debate a Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro. No 3º Painel, “Estado
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Novo” apresentaram comunicação a Mestre Clara Serrano (FLUC/CEIS20), Percursos
do Diário de Noticias – De Eduardo Coelho a Augusto Castro, Mestre Lina Madeira
(FLUC/CEIS20) falou sobre Sousa Mendes, voltou a cumprir-se o mar português!.
A terminar o Doutor Luís Reis Torgal fez uma comunicação sobre o Estado Novo. Foi
moderadora a Doutora Ana Leonor Pereira (FLUC/CEIS20). À tarde continuaram
os trabalhos sob o tema “História da Ciência”. Foram oradores o Doutor João Rui
Pita (FFUC/CEIS20) com a comunicação Quatro Etapas na História da Farmácia e
do Medicamento, Dr. José Morgado Pereira (CHPC – Sobral Cid/CEIS20) falou sobre
Miguel Bombarda. A Doutora Ana Leonor Pereira fez uma exposição sobre Darwin e
darwinismos, tendo sido moderador o Doutor Alexandre Dias Pereira (FDUC/CEIS20).
A terminar as Jornadas realizou-se uma Mesa Redonda, moderada pelo Doutor João
Rui Pita, em que foram abordados os temas “Filatelia e cultura em Coimbra”, Vultos
da cultura em Coimbra pelo Dr. Paulo Dias (SFAAC), Comemorações da SFAAC com
o Dr. Nuno Cardoso (SFAAC) e a terminar Carimbos comemorativos pelo Eng.º José
Cura (SFAAC). A comunicação de encerramento esteve a cargo do Doutor Alexandre
Dias Pereira que apresentou a comunicação Da força da palavra ao poder da imagem.
CEIS20, em 26 de Maio de 2010.
JORNADAS DE MAIO 2010
O Grupo de Investigação “Correntes Artísticas e Movimentos Intelectuais”, do
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra –
CEIS20, com coordenação científica do Doutor António Pedro Pita, organizou mais
um seminário das “Jornadas de Maio”. Trata-se de um espaço consideravelmente
informal de reflexão e de diálogo, que se debruça sobre algumas das linhas de força
transversais ao Grupo. Uma dessas linhas de acção prende-se com a crítica nas artes.
Neste sentido, a temática escolhida para 2010 decorreu sob o título generalista:
“Crítica nas artes: espaço relacional de discussão” e foi organizada e coordenada
cientificamente pela Doutora Isabel Nogueira (CEIS20). O objectivo foi constituir
uma mesa-redonda de diálogo sobre a crítica nas artes – questões conceptuais, discurso
valorativo, complexidades, contextos, suportes, fundamentos, funções. Estes encontros
científicos, para além das pessoas expressamente convidadas para os trabalhos, são
sempre abertos à assistência de todos os elementos do CEIS20 e também a pessoas
externas ao Centro. Decorreu a 7 de Maio de 2010 no CEIS20.
CONTRABANDO E FRONTEIRA LUSO-ESPANHOLA
Colóquio
Numa iniciativa do Grupo de Investigação em “História Económica, Social e das
Organizações” do CEIS20, coordenado pelo Doutor João Paulo Avelãs Nunes e em
colaboração com a Direcção do Curso de 1º Ciclo em Estudos Europeus da FLUC,
realizou-se o colóquio Contrabando e fronteira luso-espanhola que decorreu na FLUC.
Foram intervenientes Paula Godinho (FCSH/UNL) com a comunicação Contrabando
no concelho de Chaves e a Comarca de Verín e Ángel Rodríguez Gallardo (CEIS20) que
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apresentou a comunicação Refugiados galegos na fronteira galaico-portuguesa. Seguiu-se
Eduarda Rovisco (ISCTE) que falou sobre Práticas e discursos sobre contrabando em
Idanha-a-Nova e a terminar João Paulo Avelãs Nunes (FLUC/CEIS20) abordou o
tema Volfrâmio e contrabando durante a Segunda Guerra Mundial. Decorreu em 26
de Maio de 2010.
TERTÚLIA REPUBLICANA
Realizou-se na Feira do Livro “Coimbra 2010”, uma “Tertúlia Republicana” com
os Prof. Doutores Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Reis Torgal, tendo presidido à
mesa a Doutora Maria José Azevedo Santos, Directora do Arquivo da Universidade
de Coimbra e Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra.
A tertúlia decorreu no âmbito das Comemorações do Centenário da República com
organização da Câmara Municipal de Coimbra e da Organização da Feira do Livro.
Em 21 de Abril de 2010.
HOJE VOU AO CAFÉ
Tertúlias em Cafés
Organizada pela Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da
República e coordenada pelas Doutoras Helena Carvalhão Buescu e Maria Alexandre
Lousada, realizaram-se as “Tertúlias em Cafés”, que decorreram em cafés de várias
cidades do país. Em formato de mesas redondas, Hoje vou ao café, desenvolveu-se em
torno de três temas: “Os escritores da República, “Os intelectuais e a política” e
“As mulheres e a República”. Assim, no Café Santa Cruz, em Coimbra, decorreu uma
mesa redonda, moderada pela Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro com o tema
geral “Os intelectuais e a política”, em que participaram o Doutor Joaquim Romero
Magalhães, com Uma história de Portugal para a República , Lúcia Moura falou sobre
Os intelectuais - entre a realidade e a utopia, e o Doutor Miguel Dias Santos encerrou
a sessão com uma comunicação sobre Joaquim Madureira (Braz Burity) - a República
e a sátira política. Decorreu no Café Santa Cruz, em 24 de Março de 2010.
100 ANOS DE REPÚBLICA
Ciclo de Conferências
Organizado pelo CEIS20, Ideias Concertadas e Almedina, com coordenação científica
da Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro teve lugar um ciclo de conferências sobre
os “100 anos da República” que decorreu na Livraria Almedina - Estádio Cidade de
Coimbra, de Fevereiro a Setembro de 2010. Assim, a 11 de Fevereiro realizou-se a
1ª conferência, proferida pelo Doutor Fernando Catroga, com o tema Res Publica. Uma
Viagem Histórico - Conceptual sobre a Ideia Republicana. A 16 de Março o Doutor Luís
Reis Torgal na sua conferência abordou o tema Ética Republica e Regime Republicano.
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O caso de António José de Almeida. Seguiu-se em Abril A Questão Religiosa na 1ª República. Da Ruptura ao Compromisso” de que foi autor o Doutor Vítor Neto. O Doutor
Joaquim Romero de Magalhães, em Maio, abordou o tema Os Combates do Cidadão
Manuel Ferreira Martins de Abreu. A conferência seguinte foi da responsabilidade do
Doutor Amadeu Carvalho Homem com o tema A República Ontem e Hoje, realizada
em Junho. A República e o Presidencialismo. A Efémera Experiência Sidonista, foi o
tema que o Doutor Armando Malheiro da Silva escolheu para apresentar no mês de
Julho. A fechar o ciclo, em Setembro, o Doutor J. C. Seabra Pereira analisou o tema
A “Literatura de intuitos” no tempo republicano, movimento “militante” do início do
século XX. De Fevereiro a Setembro de 2010.
A EXPERIÊNCIA DA PRIMEIRA REPÚBLICA: PORTUGAL E BRASIL
Colóquio Internacional
O CEIS20 em parceria com o Centro de Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea – CPDOC da Fundação Getúlio Vargas do Brasil, realizou o Colóquio
Internacional A experiência da Primeira República: Portugal e Brasil. O 1º painel com o
tema “Primeira República: História e Historiografia”, moderado por Luís Reis Torgal
(FLUC/CEIS20) contou com a participação de Ângela de Castro Gomes (Fundação
Getúlio Vargas, CPDOC) que falou sobre Primeira República no Brasil: uma história da
historiografia. De seguida Nuno Rosmaninho Rolo (Universidade de Aveiro, CEIS20)
abordou o tema Historiografia artística portuguesa durante a Primeira República. Alzira
Abreu (Fundação Getúlio Vargas, CPDOC) apresentou Dicionários históricos: para que
servem?. A fechar o painel Ángel Rodríguez Gallardo (CEIS20) falou sobre Processos de
republicanização e cidadania: uma perspectiva comparada e interdisciplinar. O 2º painel
com o tema “Política e elites civis e militares”, moderado por Américo Freire (Fundação
Getúlio Vargas, CPDOC) contou com os seguintes conferencistas: Celso Castro
(Fundação Getúlio Vargas, Director Científico do CPDOC), com a comunicação
Os militares na Primeira República brasileira, Vítor Neto (FLUC/CEIS20), As elites
política e militar na Primeira República, Marieta de Moraes Ferreira (Fundação Getúlio
Vargas, CPDOC) apresentou a dissertação Política e poder na Primeira República
brasileira: história e historiografia e Ana Teresa Peixinho (FLUC/CEIS20) terminou
com A Geração de 70 e o republicanismo: a intervenção polémica de Eça de Queirós.
O painel “Trânsitos Luso-brasileiros: imigração e exílio” foi moderado por Isabel
Nobre Vargues (FLUC/CEIS20). Usaram da palavra Heloisa Paulo (CEIS20) com o
tema Exilados e Emigrantes: exílio, sobrevivência e luta política, e logo após Zeila de
Martini (Universidade Metodista de São Paulo) falou sobre Imigração portuguesa em
São Paulo: famílias e instituições”. Alda Mourão (IPL/CEIS20) encerrou os trabalhos
com Imigrantes-empresários: os associados da Câmara Portuguesa de Comércio durante a
Primeira República portuguesa. No dia 6 os participantes deslocaram-se a Leiria onde
realizaram um Roteiro Republicano pela cidade. Seguiu-se a continuação dos trabalhos,
que decorreram no Arquivo Distrital de Leiria, com o tema geral “Trajectórias e redes
de sociabilidade intelectual”, moderado por Maria Manuela Tavares Ribeiro (FLUC/
CEIS20). Foram oradores Américo Freire (Fundação Getúlio Vargas, CPDOC),
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Trajectórias políticas e vertentes republicanas, António Pedro Pita (FLUC/CEIS20),
Instituição política e controvérsias doutrinárias, Marly Motta (Fundação Getúlio Vargas,
CPDOC), 1922: o Brasil faz 100 anos – a herança portuguesa em questão e encerrou
com Carlos Cordeiro (UAç/CEIS20) que falou sobre A “Missão Intelectual” aos Açores
em 1924. Após o debate teve início o painel “Republicanismo e Educação”, moderado
por Ângela Castro Gomes (CPDOC, Fundação Getúlio Vargas) e que contou com a
participação de Helena Bomeny (Fundação Getúlio Vargas, CPDOC), com Educação
na Primeira República e a sociedade do trabalho”, Augusto Monteiro (CEIS20), falou
sobre O manual de Educação Cívica: um “catecismo republicano”, Libânia Xavier (Universidade Federal do Rio de Janeiro), abordou o tema O movimento da educação nova
no contexto de implantação do regime republicano no Brasil e em Portugal e a terminar
António Gomes Ferreira (FPCEUC/CEIS20) apresentou a comunicação A criança e a
Pedologia no contexto da Primeira República.
No dia 7, novamente na FLUC, recomeçaram os trabalhos no âmbito do painel
“Economia e trabalho em perspectiva luso-brasileira”, moderado por Celso Castro
(Fundação Getúlio Vargas, Director Científico do CPDOC). Foram oradores Hildete
Pereira de Melo (Universidade Federal Fluminense) com Mercado de trabalho no Brasil
e a imigração portuguesa a partir dos recenseamentos populacionais de 1900, 1920 e 1940:
estudo exploratório de género, João Paulo Avelãs Nunes (FLUC/CEIS20) apresentou a
comunicação Actividade económica e relações sociais nas primeiras décadas do século XX:
os percursos português e brasileiro e Francisco Palomanes Martinho (Universidade de
São Paulo) falou sobre Imigração portuguesa e movimento operário no Rio de Janeiro.
A encerrar os trabalhos António Rafael Amaro (FEUC/CEIS20) dissertou sobre
A tentativa de construção do Estado Social em Portugal na I República. O colóquio
decorreu na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e no Arquivo Distrital
de Leiria nos dias 5, 6 e 7 de Maio de 2010. No seguimento do Acordo estabelecido
entre o CEIS20, a Fundação Getúlio Vargas e o CPDOC realizou-se o 2º Colóquio nos
dias 15, 16 e 17 de Setembro de 2010 na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.
ALBERTO MOURA PINTO REPUBLICANO E OPOSITOR
Exposição e palestra
Resultado do Acordo de Cooperação realizado entre o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS20, a Câmara Municipal
de Oliveira do Hospital e a Editorial Moura Pinto, realizaram-se as comemorações do
Centenário da República, por se entender ser fundamental, no domínio da História e da
Cultura, relembrar todos os que contribuíram para a afirmação dos ideais republicanos.
Assim, prestaram homenagem, nos 50 anos da sua morte, a Alberto Moura Pinto,
natural de Coja, deputado e ministro da República e figura particularmente importante
na história da oposição ao salazarismo no exílio. Neste âmbito foi organizada uma
exposição com o título Alberto Moura Pinto republicano e opositor que decorreu de 15
a 30 de Abril nos Paços do Município de Oliveira do Hospital. No mesmo contexto
decorreu uma conferência, com o mesmo título, proferida pela Doutora Heloisa Paulo,
investigadora auxiliar do CEIS20, e co-organizadora das diversas actividades resultantes
desta parceria estabelecida entre a Câmara de Oliveira do Hospital e o CEIS20.
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II ENCONTRO DE JOVENS INVESTIGADORES DO CEIS20
Decorreu no Auditório da Secção Regional de Coimbra da Ordem dos Farmacêuticos
o II Encontro de Jovens Investigadores do CEIS20. O 1º painel decorreu sob o tema
“Comunicação”. Foram oradores Francisco Pinheiro com História da Imprensa Periódica
Desportiva Portuguesa, 1875-2000, Paulo Bruno Alves, A Imprensa Católica e a primeira
república: do fim do jornal “A Palavra” (1911) ao “Concílio Plenário Português” (1926),
Sandra Duarte, A imprensa católica no panorama português: o caso do Estado Novo
(1958-1974), Ana Isabel Martins A Europa e os media. Novos espaços de comunicação
política?, Sílvio Correia Santos com Serviço público de radiodifusão em Portugal, João
Figueira que apresentou o tema A comunicação que deseja ser notícia. Opacidade e
transparência nos processos de construção da informação nas organizações e a terminar o
painel Marco Gomes apresentou o trabalho A suspensão do partido da democracia cristã
e as suas repercussões no XIV congresso do partido comunista italiano.
Com o tema “Artes” iniciou-se o 2º painel em que participaram Isabel Nogueira
com Imagem pictórica e imagem cinematográfica: “Don’t come knocking”, de Wim
Wenders, Paulo Granja apresentou As funções da crítica de arte e Paulo Cunha falou
sobre Audiência de cinema em Portugal – hipótese de trabalho. Após o debate e um
breve intervalo tomou a palavra Joana Duarte Bernardes que apresentou Memória,
história e morte: representações historicistas nos cemitérios portugueses (séculos XIX-XX) e
José Carlos Avelãs Nunes falou sobre A arquitectura dos sanatórios de tuberculose em
Portugal: 1900-1980. O 3º painel “Política e Relações Internacionais” teve início com a
comunicação de Victor Barros As comemorações e a construção do imaginário do império
nas colónias, seguido de Lina Alves Madeira com o tema De Sousa Mendes a Yazid
Zidane – ou de como uma curta fracção de tempo na vida de um homem pode “branquear”
ou “macular” a imagem da sua existência, após o que Clara Serrano falou de Augusto de
Castro: imagens da Europa vistas da sua janela. Isabel Maria Freitas Valente apresentou
a comunicação Calvet de Magalhães e o processo de integração europeia de Portugal e
Jorge Santos Carvalho abordou o tema As relações jugoslavo-portuguesas (1941-76).
Stefano Salmi fez uma comunicação sobre Le relazioni tra Portogallo e l’Italia durante
il periodo fascista e Vera de Matos encerrou o primeiro dia de trabalhos com As relações
diplomáticas luso-italianas de 1943 a 1986.
No dia seguinte recomeçaram os trabalhos ainda no âmbito do tema “Política e
Relações Internacionais”. Os republicanos ao “assalto” da cidade foi o tema escolhido
por Amadeu José Campos de Sousa a que se seguiu Sérgio Neto com a comunicação
Norton de Matos: mitologia colonial e geopolítica e Mariana Lagarto Santos terminou
com A História do tempo presente no currículo nacional do Ensino Básico. No painel
“Ciência e Cultura Científica” foram comunicantes Marco Steinert Santos com
A medicina social na Europa. Alguns aspectos paralelos, seguido de Alírio Queirós com
o tema O centenário do nascimento de Freud visto em 2010. José Morgado Pereira fez
uma exposição sobre A psiquiatria em Portugal. Concepções e terapêuticas na 1ª república
(primeiros resultados), Manuel Correia apresentou um estudo sobre Egas Moniz: Prémio
Nobel à 5ª nomeação (1928-1949) e Ana Mafalda Reis encerrou os trabalhos da manhã
com Génese da imagem médica - figura paradigmática de Reynaldo dos Santos. Depois
do almoço os trabalhos recomeçaram com Micaela Figueira de Sousa e o Processo
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histórico de cientificação dos medicamentos em Portugal: vertente normativa e institucional
(1940-2007). Victoria Bell Vilarinho falou sobre História dos Antibióticos em Portugal:
Ciência, Técnica e Sociedade (1940-2000), Ruben Gaio abordou o tema A introdução
de psicotrópicos em Portugal: o caso particular dos antidepressivos (1950-2000), Maria
Gabriela Andrade falou sobre Iconografia generalista e científica da poliomielite (1950
‑70), Maria Armanda Rodrigues apresentou a comunicação A fisioterapia em Portugal
no século XX: ciência, técnica e profissão e Sara Repolho encerrou esta sessão com Da
saúde e da doença: percursos pela imprensa.
Após um breve intervalo recomeçaram os trabalhos com Aliete Cunha Oliveira
que falou sobre VIH/Sida e comportamentos de risco: monitorizar e avaliar a evolução.
Alguns estudos realizados, André Gonçalo Dias Pereira apresentou a comunicação Em
defesa dos direitos dos pacientes, Luís Sargento falou sobre Charles Darwin-150 anos
de uma revolução e Pedro Fonseca encerrou o seminário com a comunicação Início do
trabalho de investigação sobre o darwinismo em Portugal (1910-1974) em ano de dupla
comemoração darwiniana. O colóquio decorreu nos dias 12 e 13 de Março de 2010.
REPÚBLICA, UNIVERSIDADE E ACADEMIA
Colóquio Internacional
O Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de CoimbraCEIS20 com o apoio da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da
República e no âmbito da XII Semana Cultural da Universidade de Coimbra, Escola
que teve um papel significativo na implantação da República, organizou o colóquio
internacional República, Universidade e Academia. Após a sessão de abertura deu-se
início à apresentação das conferências moderadas pelo Doutor António Pedro Pita
(FLUC/CEIS20) com o tema geral “Movimentos Republicanos e Universidade”. Foram
oradores os Doutores Luís Reis Torgal (FLUC/CEIS20) com a comunicação António
José de Almeida e a Universidade, Jaume Claret Miranda (UPF/Barcelona) apresentou
a comunicação El sueño de una Universidad republicana, 1931-1939 e Manuel Augusto
Rodrigues (FLUC) falou sobre A Universidade de Coimbra e a República. Após um
breve intervalo foi a vez dos Professores Fernando de Almeida Catroga (FLUC/CHSC)
dissertar sobre A herança dos modelos Oitocentistas de Universidade e a terminar Ângelo
Brigato Ésther (UFJF/BRASIL) apresentou o tema A Universidade brasileira: tensões,
contradições e perspectivas em sua trajectória.
A 2ª mesa com o tema “A República e os Movimentos Académicos” foi moderada
pelo Doutor João Paulo Avelãs Nunes (FLUC/CEIS20) e participaram os Professores
Christophe Charle (Université de Paris I) com a conferência Science, République et
conflit des facultés de la troisième à la cinquième république en France, Isabel Nobre
Vargues (FLUC/CEIS20) apresentou As imagens e os actos da implantação da República
na Universidade de Coimbra, Amadeu Carvalho Homem (FLUC/CHSC) dissertou
sobre Um gesto pouco académico: a interpretação do “manguito” no Zé Povinho de Rafael
Bordalo Pinheiro e Ernesto Castro Leal e Noémia Malva Novais (FLUL e FCSH/UNL/
CEIS20) apresentaram um trabalho sobre Ideias políticas, formas organizativas e lutas
estudantis universitárias (1918-1926). Após o coffee break a Professora Maria Manuela
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Tavares Ribeiro (FLUC/CEIS20) falou sobre Academia de Coimbra e a política nos
meados de Oitocentos, Luís Bigotte Chorão (CEIS20) apresentou Uma elite da República:
os “intransigentes” de 1907 e Isabel Pérez-Villanueva Tovar (UNED, Madrid) encerrou
a apresentação de comunicações deste dia com La Ciudad Universitária de Madrid,
de la Monarquia a la Republica: continuidad y cambio. A seguir teve início um debate
animado e esclarecedor para todos os presentes.
No dia seguinte as conferências recomeçaram dentro do tema “Ciência e Movimentos
Científicos”, sendo moderadora deste painel a Doutora Isabel Nobre Vargues (FLUC/
CEIS20). Foram conferencistas os Doutores Rui Figueiredo Marcos (FDUC), que
apresentou o tema A Reforma dos Estudos Jurídicos de 1911. Coordenadas científicas
e pedagógicas, Maria de Fátima Nunes (UÉvora) que falou sobre Cientistas em acção:
os Congressos Científicos. Participação e organização da comunidade científica. Práticas
científicas, culturais e ideológicas (1910-1940) e a Doutora Ana Leonor Pereira (FLUC/
CEIS20) terminou esta 1ª parte com uma conferência sobre Charles Darwin na revolução
republicana portuguesa. Seguiu-se uma breve pausa após a qual foram apresentadas
comunicações pelos Doutores João Paulo Avelãs Nunes (FLUC/CEIS20), com Ciência
e ideologia: a História na FLUC de 1911 a 1933, Sérgio Campos Matos, que apresentou
Conceitos de história no Portugal da Iª República e a terminar João Rui Pita (FFUC/
CEIS20) apresentou A reforma (de fundo) republicana dos estudos farmacêuticos.
Após o intervalo para almoço recomeçaram os trabalhos com o tema geral “Ciência e
Movimentos Políticos” sendo moderador o Doutor Vítor Neto (FLUC/CEIS20). Foram
oradores o Dr. José Morgado Pereira (Hospital Sobral Cid/CEIS20), com A recepção
das correntes psiquiátricas em Portugal na 1ª República, o Professor Norberto Cunha
(UMinho) apresentou a conferência Biologia. Sociedade e política (dos finais do século
XIX ao limiar do século XX) , o Doutor Alfredo Mota (FMUC) falou sobre A Medicina na
República e a encerrar o Professor Luciano Casali (U/Bolonha) apresentou a conferência
La Universidad de la Republica italiana. Câmbios y continuidad después del fascismo.
No dia 6 o tema foi “Professores e Estudantes” tendo sido moderadora a Doutora
Heloisa Paulo. O primeiro conferencista, Doutor Fernando Taveira (FLUC/CHSC)
falou sobre Populações estudantis: ensaio de caracterização (1890-1926) a que se seguiram
os Doutores Vítor Neto (FLUC/CEIS20) com Afonso Costa: entre o republicanismo e os
socialismos, Manuel Carvalho Prata (ESEG/CEIS20) apresentou o tema A Universidade
de Coimbra e os seus professores na literatura memorialista estudantil (1880-1926), o
Dr. Alexandre Ramires (CEIS20) apresentou um estudo sobre A imagem fotográfica
de Professores e Estudantes Republicanos da Universidade de Coimbra, o Doutor Nuno
Rosmaninho (UAveiro/CEIS20) falou de Historiadores de Arte na Universidade Republicana, e a terminar os Doutores António Gomes Ferreira e Luís Mota (FPCEUC/
CEIS20 e ESEC/CEIS20) proferiram a conferencia Formar Professores para cumprir a
educação na República. A Ideologia e a acção política.
Ainda dentro da temática “Professores e Estudantes” realizou-se mais uma sessão
desta vez moderada pelo Doutor João Rui Pita (FFUC/CEIS20) e que contou com as
conferências dos Doutores Eugénia Cunha e Manuel Laranjeira (FCTUC) – Antropologia
e República: o ideal republicano de Bernardino Machado na perspectiva do professor
universitário, Doutor J. Romero Magalhães (FEUC) que apresentou o tema Leonardo
Coimbra e a criação política da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a encerrar
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a Doutora Salomé Mariovet (FCDEFUC) falou sobre Educação Física, Ginástica e
Desportos na Primeira República. O colóquio decorreu no Auditório da Reitoria da
Universidade de Coimbra nos dias 4, 5 e 6 de Março de 2010.
BAUHAUS: ARQUITECTURA E CAUSA PÚBLICA
Colóquio
O Colóquio “Bauhaus: arquitectura e causa pública”, integrado na XII Semana
Cultural da Universidade de Coimbra, foi uma iniciativa conjunta da Secção de
Artes do Departamento de História, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra (FLUC), do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século
XX da Universidade de Coimbra (CEIS20), do Centro de Estudos Arqueológicos das
Universidades de Coimbra e Porto (CEAUCP), do Colégio das Artes (UC) e da Trienal
de Arquitectura de Lisboa. A iniciativa visou promover o debate sobre a relação entre o
universo estético e o espaço político. Procurou, ainda, divulgar a história da Bauhaus,
cujo 90.º aniversário recentemente se registou, reinterpretando-a num contexto
contemporâneo e transcultural, bem como problematizar o conceito de «moderno» e
respectivas balizas. O colóquio teve início com a Conferência inaugural proferida por
Werner Möller, da Fundação Bauhaus Dessau, Bauhaus: what are we talking about?.
Em seguida Pedro Vieira de Almeida (ESAP-CEAA) apresentou o tema Evolução e
politização do conceito de moderno – o papel da Bauhaus e Jacinto Rodrigues (FAUP)
falou sobre Revisitar e aprender com a Bauhaus. Após uma pausa para almoço foram
apresentadas as seguintes comunicações: António Sousa Ribeiro (FLUC/CES) falou
de Uma modernidade ameaçada. Arte, cultura e política na República de Weimar, Joana
Brites, (FLUC/CEIS20) apresentou o tema Moderno, modernos, Ana Vaz Milheiro
(ISCTE/UAL) falou sobre Influências da Bauhaus nas arquitecturas brasileira e africana
e Delfim Sardo (FLUC/Colégio das Artes) terminou com Pensar a Bauhaus hoje. Em
paralelo, teve lugar na Galeria de Exposições Temporárias do Museu Antropológico
da Universidade de Coimbra, entre os dias 3 e 19 de Março de 2010, a exposição
“Modernismo Alemão na Colecção Paulo Parra – Peter Behrens, Bauhaus e Ulm”.
A Colecção Paulo Parra é uma das mais importantes colecções portuguesas de objectos
de design, cobrindo o arco cronológico dos últimos cem anos.
Beneficiando do apoio da Reitoria, da Faculdade de Letras e da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, bem como do Goethe Institut,
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e da Fundação Eng.º António de Almeida,
o Colóquio realizou-se no dia 3 de Março de 2010 no Auditório da Reitoria da
Universidade de Coimbra.
A EUROPA NO MUNDO
Fórum Cidadãos – Seminário
O programa Fórum Cidadãos é uma iniciativa de discussão pública sobre a
actualidade europeia, liderada pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal,
em associação com a Representação da Comissão Europeia em Portugal. A edição de
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2009, subordinada à temática “A Europa no Mundo”, realizou-se em parceria com o
CEIS20, FDUC e o CDEUC.
Na sessão de abertura, presidida pela Vice-Reitora da Universidade de Coimbra,
Prof.ª Doutora Cristina Maria Robalo Cordeiro, tomou a palavra Jonatas Machado,
Vice-Director da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Paulo Sande
do Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu, Margarida Marques, Chefe da
Representação da Comissão Europeia em Portugal e Isabel Maria Freitas Valente,
Coordenadora da Edição de 2009.
O Fórum iniciou os seus trabalhos com a lição inaugural de Adriano Moreira,
UTL, subordinada ao tema Raízes europeias no património imaterial da humanidade.
Seguiu-se a intervenção de Nuno Pereira da Silva, Coronel na Brigada Ligeira de
Intervenção de Coimbra, sobre A Segurança e Defesa da Europa. Augusto Rogério Leitão,
FEUC, abordou o tema União Europeia: um actor (político) regional ou actor global?
A moderação da Mesa esteve a cargo de Maria Manuela Tavares Ribeiro. Alexandra
Aragão, FDUC, apresentou a comunicação As Injustiças do Clima na Europa… e no
Mundo. A moderação dos trabalhos do primeiro painel da tarde esteve a cargo de Isabel
Maria Freitas Valente. António Barbosa de Melo moderou a Mesa Redonda sobre o
Tratado de Lisboa constituída por representantes das delegações nacionais de alguns
grupos políticos junto do Parlamento Europeu, a saber: Ana Gomes (PE-PS), Nuno
Melo (PE – CDS) e Ilda Figueiredo (PE – PCP). João Maria André, FLUC, encerrou
este Seminário com a comunicação Europa e a Interculturalidade.
Teve lugar na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na sala 7 dos
Estudos Gerais, no dia 10 de Dezembro de 2009.
HISTÓRIA SOCIAL E MEMÓRIA CIDADÃ: A DITADURA FRANQUISTA TRINTA
ANOS DEPOIS
Seminário
Realizou-se na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra o seminário “História
social e memória cidadã: a ditadura franquista trinta anos depois”, orientado pelo
Doutor Ángel Rodríguez Gallardo, Investigador Auxiliar do CEIS20. Fizeram parte da
organização o Director do Curso de 2º Ciclo da FLUC em História Contemporânea:
Economia, Sociedade e Relações Internacionais, a Coordenadora Científica do CEIS20
e o docente da unidade curricular Políticas Económicas e Sociais no Século XX .
O seminário contou com a presença de Professores e alunos da Faculdade de Letras.
Em 25 de Novembro de 2009.
DARWIN ENTRE NÓS: DIREITOS, SELECÇÃO NATURAL E SELECÇÃO ARTIFICIAL
Conferência
Realizou-se na Livraria Almedina Estádio Cidade de Coimbra a conferência Darwin
entre nós: Direitos, selecção natural e selecção artificial. Participaram os Professores
Fernando Ramos, Salvador Massano Cardoso, João Rui Pita, Ana Leonor Pereira e o
Mestre André Dias Pereira. A sessão realizou-se no dia 12 de Novembro 2009.
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A QUEDA DO MURO DE BERLIM 20 ANOS DEPOIS
Colóquio
No dia em que se assinalaram os 20 anos da Queda do Muro de Berlim, o Grupo
2 do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra
-CEIS20, “Portugal, Europa e o Mundo”, coordenado pela Professora Maria Manuela
Tavares Ribeiro, promoveu o Seminário A Queda do Muro de Berlim 20 anos depois, que
decorreu no Anfiteatro IV da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
A sessão contou com a presença dos Professores Adriano Moreira e José Manuel
Pureza e do Embaixador Português credenciado à época na República Federal Alemã,
Fernando Manuel da Silva Marques, e pretendeu reflectir e problematizar sobre várias
questões de importância extrema, relativas à queda do Muro, que marcou um tempo
e ditou o fim de um ciclo na Europa e no Mundo. O Prof. Doutor Adriano Moreira
apresentou a comunicação As duas Europas, o Embaixador Fernando Manuel da Silva
Marques abordou o tema A queda do Muro. Um testemunho 20 anos depois, e a encerrar
o Prof. Doutor José Manuel Pureza falou sobre Vinte anos depois - os outros Muros.
Dentro das comemorações foi inaugurada uma exposição patente no 6.º piso da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra intitulada “Da Revolução pacífica
à unidade alemã”. Em 9 de Novembro de 2009.
TRADIÇÃO E MODERNIDADE NO MUNDO IBERO-AMERICANO
VI Colóquio Internacional
O colóquio teve início com a Conferência de Abertura Entre o Esquecimento e a
Lembrança: Ensaios de Memórias do Brasil sobre Portugal, proferida por Ricardo Vieiralves
de Castro, Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro painel
com o tema “O campo intelectual como dimensão da modernidade” contou com as
presenças de Joana Dias Pereira, doutoranda da UNL, com Evoluções ideológicas paralelas
dos movimentos operários luso-brasileiros, Norma Cortes, professora da UFRJ, dissertou
sobre A presença de Ortega y Gasset no Brasil dos anos 1950 e, a terminar, Maria de
Barthez, doutoranda da FCSH/UNL, abordou o tema Construção cultural de vanguarda
nas relações luso-americanas: o acordo de 1941 enquanto vector da criação do “Mundo
Atlântico, Novo Mundo” de António Ferro. No segundo painel ”Nações, nacionalismo
e vanguardas” participaram Ana Lúcia Lana Nemi, professora da UFSP, com História,
memória e política na segunda metade do século XIX: Portugal e Brasil entre Tradição e
Modernidade, Patricia Santos Hansen, UFSP, apresentou um estudo sobre Um país
novo onde tudo ainda está por fazer. A formação de brasileiros nas primeiras décadas da
República. Marcos Ramos de Sousa Cardão, doutorando do CEHCP-ISCTE, falou
sobre O sublime objecto feminino, ou a imaginação da tropicalidade no nacionalismo
português. Após uma breve pausa, Alessandra Prado Marchiori, do CEBELA/RJ, abordou
o tema Concepções e Projetos para construção da união Latinoamericana. A encerrar os
trabalhos Maria Emília da Costa Prado, professora da UERJ, proferiu a Conferência
Estado, Nação e Modernização em Alberto Torres.
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No dia 20 foi apresentada a Conferência Os caminhos da unidade. Semelhanças
e diferenças nos processos de integração da União Européia e da Unasul por Antonio
Carlos Peixoto da UERJ. Sob o tema “As artes e o pensamento estético entre tradição
e modernidade (I)” Paulo Cunha e Paulo Granja. doutorandos da FLUC/CEIS20,
falaram sobre A apresentação do primeiro novo cinema português no Brasil por Paulo
Rocha (1968), Tiago Baptista da ANIM – Cinemateca, apresentou o tema Cinema,
Fado e Género: os filmes de Amália Rodrigues. Fátima Sebastiana Gomes Lisboa, da
Université de Toulouse-Le-Mirail, terminou esta sessão com Em busca da liberdade: os
primeiros passos da crítica de cinema na Revista Sul. No painel seguinte, sobre “As artes
e o pensamento estético entre tradição e modernidade (II), foram comunicantes Jean
Carlo Faustino, doutorando da Universidade Federal de S. Carlos, com A Ética Caipira
e o Espírito do Capitalismo, Clara Ávilla Ornellas, pós-doutoranda da Universidade
Estadual Paulista, apresentou Na margem da modernidade: João Antônio, Luís Martins
e Marques Rebelo, Massimo Morigi, Stefano Salmi da Università Studi Bologna falaram
sobre Aposublime now: dal terrore dell’aesthetica fascistica all’ orrore postmoderno della
fine delle metanarrazioni. Elementi per una teoria neorepublicana del sublime e Karine
Gomes Queiroz, doutoranda da Universidade de Coimbra, terminou com Objetos do
Desejo: Algumas Reflexões sobre o encontro do Artesanato e Design. Encerrou esta sessão
de trabalhos Angela de Castro Gomes da Universidade Federal Fluminense, com a
conferência A trajectória de um livro de História do Brasil ou quando as academias se
encontram.
A Conferência do dia seguinte coube a Lucia Maria Paschoal Guimarães, da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com o tema A luso-brasilidade e a quimera
da Atlantida (1915-1920). Após uma breve pausa recomeçaram as comunicações sob
o tema geral “Figuras, movimentos e controvérsias (I)”. Francisco Carlos Palomanes
Martinho, da UERJ, deu início aos trabalhos apresentando uma comunicação intitulada
O exílio de Caetano. De seguida Claudia Wasserman, da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, falou sobre Teoria do Imperialismo: a contribuição dos marxistas latino
‑americanos e a terminar José Carlos Avelãs Nunes, doutorando da FCTUC/CEIS20,
falou sobre A serpente de Ouroborus. A memória na arquitectura: da dimensão uterina
da casa primordial ao parto da criação arquitectónica. Após um breve intervalo começou
o painel “Figuras, movimentos e controvérsias (II)” em que participaram Maria de
Fátima Morethy Couto, da Universidade Estadual de Campinas, com Antonio Bandeira,
a abstração lírica e Vieira da Silva, Christopher Damien Auretta da UNL, apresentou
o tema Mito e modernidade nos poemas prometaicos de Guerra Junqueiro e Fernando
Pessoa terminando com Pedro Sepúlveda Teixeira, doutorando da UNL, que abordou
o tema A biblioteca impossível: Pessoa, Borges e o problema do livro. A conferência final
foi proferida por Maria Bernardete Ramos Flores da Universidade Federal de Santa
Catarina com o tema Xul Solar e a utopia do novo homem mestiço para a realização das
potencialidades da América Latina.
O último dia do colóquio começou com a conferência Perfil de Soeiro Pereira
Gomes: escritor neo-realista proferida por Giovanni Ricciardi da Universidade de Nápoles
Oriental, após a qual começaram as comunicações dentro do painel “ Problemas de
história das ciências e da educação (I)”. Foram comunicantes Marival Coan doutorando
da Instituto Federal de Santa Catarina, com Formação e desenvolvimento da Nação e do
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pensamento científico e social no Brasil: vinculações como continente europeu, características
autóctones e o papel da educação, João Rui Pita da FFUC/CEIS20 com o tema Da
manipulação à industrialização dos medicamentos em Portugal ( 1900-1950). Lisani
Gení Wachholz Coan do Instituto Federal de Santa Catarina-Campus de Florianópolis,
terminou com Educandos da Educação de Jovens e Adultos: relatos que fazem parte de
uma história de 100 anos. Deram início ao último painel “Problemas de história das
ciências e da educação (II)” António Gomes Ferreira, da FPCEUC/CEIS20) e Luís
Mota, ESEC/CEIS20, com a comunicação Posicionamentos sobre a importância da
educação para o desenvolvimento nas primeiras décadas da segunda metade do século XX,
Tania Bessone, da UERJ, com Os bacharéis e o processo de criação de sua corporação no
Brasil, Lucídio Bianchetti da Universidade Federal de Santa Catarina/ FPCE Univ. Porto
apresentou a comunicação Pós-Graduação na Ibero-América: conflito de temporalidades e
embates tradição x modernidade e Alexandra Silva, doutoranda da UC encerrou o painel
com Coimbra entre tradição e modernidade: intercâmbio cultural entre os estudantes da
Universidade de Coimbra e os estudantes espanhóis, na década de 1980. Após o debate
a Coordenadora Científica do CEIS20 Prof. Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro
encerrou os trabalhos proferindo a Conferência de Encerramento Emergência das
Identidades Europeias. O colóquio decorreu na Sala de S. Pedro da Biblioteca Geral
da Universidade de Coimbra de 19 a 23 de Outubro de 2009.
1909-2009: CRISE E CRIATIVIDADE ATRAVÉS DA IMPRENSA
II Colóquio Internacional
No Salão Nobre da Câmara Municipal de Coimbra decorreu no primeiro dia uma
recepção aos participantes e a Sessão de Abertura presidida pelo Reitor da Universidade
de Coimbra Prof. Doutor Fernando Seabra Santos. A Conferência de Abertura,
Modernistas portugueses, crise europeia e discursos político-culturais foi proferida pelo
Prof. Doutor Ernesto Castro Leal da Universidade de Lisboa. No dia seguinte, no
Auditório da Reitoria decorreu a primeira Sessão Plenária com o tema “Crises a abrir
o século”. Foram intervenientes Isabel Nobre Vargues, (FLUC/CEIS20), com Crise
e Criatividade na Imprensa portuguesa antes da República, José Miguel Sardica, da
Universidade Católica Portuguesa, falou sobre «Povo Ignorante», «Revolução Estéril»,
Fialho de Almeida e a crise da moderna cidadania portuguesa e Daniel Rodrigues,
doutorando da UC/CES) apresentou o tema A Imprensa católica portuguesa e a questão
irlandesa: o Diário do Minho perante a guerra da independência da Irlanda (1919-1921.
A 2ª Sessão Plenária “Crises em letras impressas” contou com Carlos Cordeiro,
(UAç/CEIS20), com o tema A Imprensa Católica nos Açores durante a I República:
O exemplo d’ “A Actualidade”. Seguiram-se Noémia Malva Novais, doutoranda da UNL e
colaboradora do CEIS20, com Crise e Criatividade em «A Última Crise» de João Chagas,
Amadeu Sousa, doutorando da FLUC/CEIS20, Portugal e a Europa dos anos 20 e 30
do século XX: o totalitarismo sob o olhar da Imprensa bracarense e a encerrar esta sessão
Marco José Gomes, doutorando, FLUC/CEIS20 abordou o tema A Imprensa italiana
entre tumultos e novidades (1968-1978). Após o intervalo do almoço recomeçaram
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os trabalhos com a temática “Crise Política”. Foram intervenientes Luís Reis Torgal
do CEIS20, que fez uma exposição sobre A crise da Universidade no início do Estado
Novo e a Imprensa, Maria do Carmo Piçarra, doutoranda da UNL falou sobre Azuis
Ultramarinos: a crise colonial nas revistas cinematográficas do Estado Novo. Alberto Pena,
Professor da Universidade de Vigo, apresentou Salazar e os Viriatos. A Imprensa e os
combatentes portugueses na Guerra de Espanha e a terminar Maria das Graças Ataíde
de Almeida da Universidade Federal Rural de Pernambuco apresentou a comunicação
Imprensa, discurso e a crise de paradigma nos anos 30: os jornalistas e o seu papel na
construção da «verdade autoritária». Após o debate Clara Almeida Santos da FLUC/
CEIS20 falou sobre a Sequência de micro contos digitais.
Na sessão plenária “Crise Económica” participaram o Doutor João Paulo Avelãs
Nunes da FLUC/CEIS20, com a comunicação Da «crise de 1929» à «crise de 2008»:
análise historiográfica do conceito de «Estado Providência», Artur Mendonça, mestrando
da FLUC, apresentou o tema A crise no início do século XX vista pela Imprensa algarvia
(1900-1910) e Ana Paula Pires, doutoranda, IHC/FCSH/UNL, encerrou este dia com
um estudo sobre Batalhas em letra de forma: Imprensa e Economia em tempo de guerra
(1914-1919). No dia seguinte recomeçaram os trabalhos com a Sessão Plenária “Crise
Social e Educacional”. Foram oradores António Manuel Martinho e António Simões
Rodrigues do CEIS20 que falaram sobre A formação de professores do Liberalismo à
Ditadura , Eliana Brites Rosa, doutoranda da Univ. de Santiago de Compostela/
CITCEM abordou o tema A crise no discurso político do Estado Novo (1926-1945) e
António Gomes Ferreira, FPCEUC/CEIS20, e Luís Mota, ESEC/CEIS20, fecharam o
painel com A formação de professores durante a crise revolucionária (1974-1976). Com o
tema “Crise Cultural” falaram Clara Serrano, doutoranda da FLUC/CEIS20, Augusto
de Castro: Imagens da Europa vistas da sua janela, Cláudia Köver, mestranda da UNL,
expôs o tema A Imprensa alemã e o Fim da República de Weimar, Ana Teresa Peixinho,
FLUC/CEIS20, apresentou o tema Crónicas Jugoslavas de Álvaro Guerra: A escrita como
resgate da memória e Isabel de Carvalho Garcia da Editora MinervaCoimbra falou
sobre Cidades: Crise e Criatividade Cultural em Coimbra. Na Sessão Plenária “Crise e
Inovação” apresentaram comunicações Maria Fernanda Rollo da IHC/FCSH/UNL,
Espaços e contextos da inovação no tempo da II Guerra em Portugal, Maria Inês Queiroz,
doutoranda da IHC/FCSH/UNL, falou sobre Crescer em tempo de crise: Marconi e as
radiocomunicações portuguesas, Isabel Maria Corker, Consultora, abordou a temática
Marketing pessoal ou gestão de desempenho. Após a sessão e depois de um breve debate
recomeçaram os trabalhos dentro da Sessão Plenária “Crise e Criatividade”. Participaram João Paulo Leonardo, Jornalista/INVEST, O papel da Imprensa de Economia na
minimização dos impactes da crise, Francisco Rui Cádima da UNL fez um abordagem
ao tema O dispositivo «pós-mediático» e a cultura participativa: ao encontro de uma
nova experiência da cidadania. Ramiro Gonçalez da Universidade de S. Paulo falou
sobre Oportunidades pós-crise para países de língua portuguesa (Portugal, Angola, Brasil).
A Conferência de encerramento Crise da Modernidade, Crise da Pós-Modernidade,
uma doença do século XX - alguns erros de diagnóstico e leve medicação foi proferida
pelo Prof. Doutor Onésimo Teotónio Almeida da Universidade de Brown (EUA).
O colóquio decorreu no Auditório da Reitoria nos dias 7, 8 e 9 Outubro de 2009.
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1as JORNADAS DE HISTÓRIA DA PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL
Realizou-se na sala de Seminários do CEIS20 as 1as Jornadas de História da Psiquiatria
e Saúde Mental, visando fazer o ponto da situação actual dos estudos de história da
psiquiatria e saúde mental no nosso país. Assim, incidiu-se na macrotemática da
psiquiatria, da saúde mental, da psiquiatria forense e da medicina legal, enfatizando
os contextos históricos, designadamente os enquadramentos científico-culturais e
político-normativo-institucionais.
Após a Sessão de Abertura José Morgado Pereira (CHPC – Sobral Cid/CEIS20)
apresentou a comunicação História da psiquiatria. Considerações historiográfico-clínicas,
seguindo-se Luís Quintais (Dep. Ciências da Vida/FCTUC) com A perigosidade do
agente e a emergência da psiquiatria forense portuguesa e a terminar esta 1ª parte Ana
Inês Cruz (Socióloga/Doutoranda FLUC) apresentou Breve incursão pela história da
criminologia como ciência – debates sobre as influências endógenas e exógenas no acto
criminoso. Após um breve intervalo usaram da palavra Cláudia Nogueira (Socióloga/
CES) e Sílvia Portugal (Socióloga/FEUC/CES) que apresentaram As associações de
apoio a pessoas com doença mental e o seu papel na desinstitucionalização psiquiátrica:
contornos de uma história recente, Lia Raquel Neves (Mestranda em Saúde Pública/
FMUC), com A urgência da promoção da saúde em meio escolar a par da prevenção em
saúde mental, Fátima Alves (CEMRI/ISCTE/Universidade Aberta) abordou o tema
Dos hospitais psiquiátricos às famílias: contributos para a história das políticas de saúde
mental em Portugal e Maria Margarida Claro (Enfermeira; CPL Esp. de Saúde Mental
e Psiquiátrica, Esc. Sup. de Enf. de Coimbra) falou sobre Políticas e organização dos
serviços de saúde mental - séc. XXI. No dia seguinte os trabalhos recomeçaram com
Conferência Estar / Ficar doente em Portugal há cerca de 150 anos: os primeiros hospitais
de alienados proferida por Ana Leonor Pereira (FLUC/CEIS20) a que se seguiu Saúl
António Gomes (FLUC/CHSC) com Fontes e casos da história da psiquiatria e saúde
mental em Portugal, tendo João Rui Pita (FFUC/CEIS20) apresentado a comunicação
Uma proposta de formulário de medicamentos em Rilhafoles. Após um breve intervalo
foi a vez de Ruben Gaio (Farmacêutico/Doutorando FLUC/CEIS20) apresentar o
tema Algumas terapias não medicamentosas utilizadas em psiquiatria na primeira metade
do Século XX seguido de Sara Repolho (Doutoranda FFUC/CEIS20) que falou de
Imagens e representações dos psicotrópicos na imprensa médica portuguesa (1950-1970):
estudo de caso do “Jornal do Médico” e de “O Médico”. Seguiu-se um debate sobre os
temas apresentados. Da parte da tarde Manuel Curado (Universidade do Minho)
proferiu uma Conferência com o tema A Teoria da Mente do Doutor Pedro Polónio.
Luís Bigotte Chorão (Jurista/CEIS20) apresentou o tema As prisões e a loucura segundo
João Gonçalves após o que Virgílio Vasconcelos Ribeiro (Advogado/Mestrando FLUC)
falou sobre Miguel Bombarda – a medicalização da sociedade e o poder médico como
poder-dever. Manuel Correia (IST/UTL/CEIS20) abordou, na sua comunicação, o tema
Julgamento psiquiátrico da inovação estética. Os pintores da loucura de Egas Moniz, seguido
de Augusto Moutinho Borges (ISJD/CEIS20) e Aires Gameiro (ISJD/CEIS20) que
falaram sobre Egas Moniz e as Casas de Saúde do Telhal e da Idanha: facetas desconhecidas
de um Nobel. Isabel Nobre Vargues (FLUC/CEIS20) focou a sua comunicação em
O “caso” Adelaide da Cunha na comunicação e no jornalismo: como analisar um exemplo
de doença mental nos anos 20 do século XX?. A coordenação da organização coube à
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Prof.ª Doutora Ana Leonor Pereira do Grupo de “História e Sociologia da Ciência”
do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra
- CEIS20 e decorreu nos dias 29 e 30 de Abril de 2010.
APRESENTAÇÃO DE LIVROS
A convite do Director da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e
do Director da Imprensa da Universidade foi apresentado o livro A Escola de Farmácia
de Coimbra (1902-1911) de autoria do Doutor João Rui Pita, coordenador do Grupo
de Investigação do CEIS20 “História e Sociologia da Ciência”. A apresentação esteve
a cargo do Doutor Fernando Ramos e decorreu na Sala Garcia de Orta, da Faculdade
de Farmácia da Universidade de Coimbra, no dia 29 de Junho de 2010.
Esta obra insere-se na colecção “Ciências e Culturas”, coordenada pela Doutora
Ana Leonor Pereira e Doutor João Rui Pita, da responsabilidade do CEIS20.
O Presidente da Assembleia da República presidiu ao lançamento do livro A Questão
Religiosa no Parlamento. Volume I: 1821-1910, de autoria do Prof. Doutor Vitor
Neto, Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Investigador
do CEIS20. Editado em parceria com a Texto Editores na Colecção Parlamento, a
cerimónia teve lugar no dia 8 de Junho de 2010, na Sala de Leitura da Biblioteca da
Assembleia da República.
Decorreu no dia 31 de Maio de 2010, na Sociedade de Geografia de Lisboa, a
sessão de apresentação do livro Norton de Matos e as eleições presidenciais de 1949. 60
anos depois, coordenado pela Investigadora do CEIS20 Doutora Heloisa Paulo e pela
Doutora Helena Pinto Janeiro, do IHC.
Teve lugar na Sala Carlos Ribeiro do Museu Mineralógico e Geológico da
Universidade de Coimbra a apresentação do livro O Estado Novo e o Volfrâmio
(1933-1947) de autoria do Doutor João Paulo Avelãs Nunes, coordenador do Grupo
de Investigação do CEIS20 “História Económica e Social”. Coube ao Prof. Doutor
Fernando Rosas fazer a apresentação e o elogio da obra editada pela Imprensa da
Universidade de Coimbra. A cerimónia decorreu em 7 de Maio de 2010.
O livro Portugal e Itália – Relações Diplomáticas (1943-1974), de autoria de Vera
de Matos, colaboradora do CEIS20, foi apresentado na Feira do Livro de Coimbra no
dia 27 de Abril de 2010. A apresentação foi feita pelo Doutor Manuel Ferro, Professor
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Este livro faz parte da colecção
“História Contemporânea”, coordenada cientificamente pela Prof. Doutora Maria
Manuela Tavares Ribeiro, coordenadora do CEIS20.
Decorreu na Livraria Almedina Estádio Cidade de Coimbra, no dia 7 de Abril de
2010, a apresentação dos livros Imaginar a Europa e De Roma a Lisboa: a Europa em
Debate, coordenados pela Prof. Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro, coordenadora
481

científica do CEIS20. As obras foram apresentadas pelo Prof. Doutor Nuno Severiano
Teixeira, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Os
livros inserem-se na colecção “Estudos sobre a Europa”, coordenada pela Doutora
Maria Manuela Tavares Ribeiro e editada pela Edições Almedina.
O livro O primeiro fotógrafo de guerra português: José Henriques de Mello. Guiné:
Campanhas 1907-1908, de autoria dos membros do CEIS20, Dr. Mário Matos e Lemos
e Dr. Alexandre Ramires foi apresentado o Palácio da Independência, em Lisboa.
A apresentação dos autores esteve a cargo da Prof.ª Doutora Maria Manuela Tavares
Ribeiro, Professora Catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e
Coordenadora do CEIS20 e a apresentação da obra coube ao Cor. Doutor Luís Manuel
Alves Fraga, da Universidade Autónoma de Lisboa. Lisboa, 25 de Fevereiro de 2010.
Na livraria Bertrand, do Centro Comercial Dolce Vita, decorreu a apresentação
do livro de autoria do colaborador do CEIS20, Mestre Victor Barros, Campos de
Concentração em Cabo Verde. As Ilhas como espaços de deportação e de prisão no Estado
Novo. A apresentação esteve a cargo do Professor Catedrático da Universidade da Beira
Interior, Doutor José Carlos Venâncio, e teve lugar no dia 24 de Fevereiro de 2010.
Este livro faz parte da colecção “História Contemporânea”, coordenada cientificamente
pela Prof. Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro, coordenadora do CEIS20.
A Coordenadora Científica do CEIS20 e o Coordenador Científico dos “Cadernos
do CEIS20” estiveram presentes no lançamento do n.º 13 dos “Cadernos” subordinado
ao tema Um Republicano no Convento, de autoria de Augusto Moutinho Borges, Aires
Gameiro, O.H., Ana Mateus Cardoso e Fernando d´Oliveira.
Este acto realizou-se na Sala de Seminários do CEIS20, dia 13 de Janeiro de 2010.
Foi apresentado na Sala de Leitura da Biblioteca da Assembleia da República o livro
Candidatos da Oposição à Assembleia Nacional do Estado Novo (1945-1973): Um dicionário
de autoria do Dr. Mário Matos e Lemos, colaborador do CEIS20, e Coordenação do
Prof. Doutor Luís Reis Torgal, coordenador do Grupo de Investigação “Arquivo da
Memória e História do Século XX” do CEIS20. Esta apresentação decorreu no dia 17
de Dezembro. O livro foi apresentado pelo Dr. António Arnaut, na livraria Bertrand,
do Centro Comercial Dolce Vita, em Coimbra, no dia 4 de Fevereiro de 2010.
No Palácio do Marquês de Lavradio, em Lisboa decorreu o lançamento do livro
A crise da República e a Ditadura Militar do Doutor Luís Bigotte Chorão, investigador
do CEIS20. A apresentação foi feita pelos Professores Luís Reis Torgal, José Adelino
Maltez e Fernando Rosas. Em 15 de Dezembro de 2009.
Realizou-se no foyer do Teatro Académico de Gil Vicente - TAGV, dia 3 de Dezembro
de 2009, o lançamento do n.º 9 da Revista Estudos do Século XX, subordinada ao tema
“Hipóteses de Século”, coordenada pelo Prof. Doutor António Pedro Pita e Mestre
Paulo Jorge Granja. A Revista é propriedade do CEIS20 e editada pela Imprensa da
Universidade de Coimbra.
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A apresentação foi feita pelo Prof. Doutor Fernando Catroga, da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra.
Decorreu no Atrium Saldanha em Lisboa, no dia 24 Novembro de 2009, a apresentação do livro “Jornalismo em Liberdade” de João Figueira, membro do CEIS20.
A apresentação foi feita pelo director adjunto do jornal Público, Dr. Miguel Gaspar,
numa sessão em que participaram também a Coordenadora Científica do CEIS20,
Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro, o Director de Informação da Antena 1,
Dr. João Barreiros, e os jornalistas Emídio Rangel e Vicente Jorge Silva. A obra,
editada pela Almedina, tem a coordenação científica do CEIS20 e reúne seis grandes
entrevistas feitas com nomes que mudaram a forma de fazer jornalismo, em Portugal,
nos últimos 35 anos: Francisco Sena Santos, Joaquim Letria, Emídio Rangel, Vicente
Jorge Silva, Henrique Cayatte e Maria Elisa.
A obra de João Figueira foi também apresentada em Coimbra dia 10 de Dezembro,
na livraria Almedina-Estádio.
A convite da Coordenadora Científica do Centro de Estudos Interdisciplinares do
Século XX da Universidade de Coimbra - CEIS20, das Edições MinervaCoimbra e da
Directora da Colecção “Comunicação História e Memória” e Directora do TAGV, decorreu
o lançamento do livro Comunicação Política na Revolução de Abril (1974-1976), de
autoria de Marco Gomes, bolseiro de doutoramento da FCT e colaborador do CEIS20.
A apresentação foi feita pelo Prof. Doutor Amadeu Carvalho Homem. A sessão realizou-se
no dia 19 de Novembro no Foyer do Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra.
Decorreu na Sala de Seminários do CEIS20, a apresentação do livro A ideia de
Europa nos selos portugueses de autoria do Doutor João Rui Pita, investigador do CEIS20
e das colaboradoras Mestres Isabel Maria Freitas Valente e Ana Isabel Martins.
Apresentaram a obra a Profª Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro, Dr. Nuno
Cardoso e Engº José Cura. O livro resulta dum trabalho conjunto do CEIS20 com
a Direcção da Secção Filatélica da AAC. A apresentação teve lugar no dia 11 de
Novembro de 2009.
Na Feira do Livro Universitário, nos Jardins da Associação Académica, no dia 23
de Setembro de 2009 teve lugar o lançamento da obra Colónia Mártir, Colónia Modelo.
Cabo Verde no pensamento ultramarino português (1925-1965), de autoria do Mestre
Sérgio Neto, colaborador do CEIS20. A apresentação foi feita pelo Prof. Doutor Luís
Reis Torgal, coordenador do Grupo de Investigação “Arquivo da Memória e História
do Século XX” do CEIS20. Este livro faz parte da colecção “História Contemporânea”,
coordenada cientificamente pela Prof. Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro,
coordenadora do CEIS20.
Na Capela do Senhor dos Milagres, em Tábua, foi apresentada a Monografia de Marco
Daniel Duarte, Bolseiro de doutoramento do Instituto de Investigação Interdisciplinar - III
da Universidade de Coimbra e colaborador do CEIS20, Tábua. História, Arte e Memória.
O elogio do livro coube ao Prof. Doutor Luís Reis Torgal, Coordenador do Grupo de
Investigação “Arquivo da Memória e História do Século XX”, do CEIS20.
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PROTOCOLOS
Protocolo de Cooperação entre o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, o
Centro de Informação Europe Direct de Aveiro e o Centro de Estudos Interdisciplinares
do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS 20. O protocolo tem como objectivo
a realização anual de um Seminário de Verão e a criação de uma Revista Electrónica
semestral designada Debater a Europa. Para além dos Membros fundadores, o protocolo
tem ainda como parceiros o Gabinete do Parlamento Europeu e a Representação da
Comissão Europeia em Portugal. Feito em Lisboa, em 29 de Setembro de 2010.
Acordo de Cooperação entre o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX
da Universidade de Coimbra – CEIS20, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital
e a Editorial Moura Pinto, visando o apoio científico do CEIS20 na realização de
conferências por especialistas, versando temas sobre o republicanismo, sobre os seus
representantes no concelho e sobre os três homenageados, Alberto Moura Pinto,
deputado e ministro da República e figura particularmente importante na história da
oposição ao salazarismo no exílio, Aristides de Sousa Mendes, diplomata, e Fernando do
Valle, oposicionista ao Estado Novo, tendo sido candidato pela Comissão Democrática
Eleitoral (CDE) em 1961. Realizou-se ainda uma exposição fotográfica com base no
espólio pessoal de Alberto Moura Pinto, uma exposição de pintura e uma exposição de
cerâmica, alusiva à Maçonaria e à República, e um concurso escolar sobre a República.
Assinado em Maio de 2010.
Acordo de Cooperação entre o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século
– CEIS20 e a Câmara Municipal de Penacova, visando o apoio científico do
CEIS20 na realização de conferências, sessões de formação dirigidas a professores e
alunos versando temas sobre o republicanismo e a memória republicana do Concelho,
nomeadamente a evocação da figura de António José de Almeida, médico, militante
político, deputado e ministro do interior do Governo Provisório da I República,
Presidente do Conselho de Ministros e Presidente da República. Assinado em 3 de
Maio de 2010.
XX

Acordo de Cooperação entre o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX
da Universidade de Coimbra – CEIS20, a Câmara Municipal de Arganil e a Editorial
Moura Pinto, visando realizar várias actividades culturais no âmbito das comemorações do centenário da república versando temas como o Republicanismo, os seus
representantes no concelho, Alberto Moura Pinto, deputado e ministro da República
e figura particularmente importante na história da oposição ao salazarismo no exílio,
Alberto Veiga Simões, ministro e diplomata, e Fernando do Valle, oposicionista ao
Estado Novo, tendo sido candidato pela Comissão Democrática Eleitoral (CDE) em
1961. Foi também realizada uma exposição fotográfica com base no espólio pessoal
de Alberto Moura Pinto, uma exposição de pintura e uma exposição de cerâmica,
alusiva à Maçonaria e à República, e um concurso escolar sobre a República. Assinado
em Maio de 2010.
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Acordo de Cooperação entre a Asociación de Historiadores de la Comunicación
de España e o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade
de Coimbra tendo em vista desenvolver e aprofundar uma colaboração duradoura e
estabelecer formas de contacto de carácter cultural e científico. O Acordo tem por objetivo
aprofundar e desenvolver a cooperação entre as duas partes, comungando objectivos
e promovendo iniciativas conjuntas entre si e eventualmente com outros organismos
que prossigam os mesmos obcjetivos com vista à promoção, ao desenvolvimento e à
divulgação junto da comunidade científica e do público em geral. A Asociación de
Historiadores de la Comunicación de España esteve representado pelo seu Presidente
Professor Alberto Pena Rodríguez e o CEIS20 pela sua Coordenadora Científica
Professora Maria Manuela Tavares Ribeiro. Assinado em 7 de Outubro de 2009.
Termo de Entendimento para elaboração de programa de cooperação interinstitucional entre o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade
de Coimbra – CEIS20, representado pela sua Coordenadora Científica Prof. Doutora
Maria Manuela Tavares Ribeiro e a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da
Fundação Oswaldo Cruz - ENSP/FIOCRUZ representada pelo seu Director Professor
Doutor Antônio Ivo de Carvalho.
Este acto visa promover o intercâmbio de experiências nas áreas de Promoção
da Saúde, Formação de Recursos Humanos para a Saúde, Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde e Sistemas de Informação em Saúde. Em 29 de Abril de 2010.
PRÉMIOS
Luís Reis Torgal – O Coordenador e Investigador do grupo de investigação “Arquivo
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ADRIANO MOREIRA
A CRISE, A SEGURANÇA,
A MUDANÇA

C R I S I S , S E C U R I T Y,
CHANGE

CRISE, SÉCURITÉ, CHANGEMENT

A ambiguidade do conceito da
crise: as perspectivas (médica,
económica, social, administrativa, política, mundial) e
as prospectivas (ideológica,
religiosa, cultural, económica,
globalista).
A segurança como denominador comum das crises: a
evolução, a razão, a revolta,
a revolução, e a contra‑revolução.
A conjuntura da governança
mundial: crises, revoltas, revoluções, guerras. Prospectivas
das respostas: intervenções
militares, intervenções judiciais, intervenções económicas, racionalizações sectoriais,
tendências de reformulação da
governança.

The ambiguity of the concept of crisis: the perspective
(medical, economic, social,
administrative, political,
world) and the prospective
(ideological, religious, cultural, economic, global).
Security as the common denominator of crisis: evolution,
reason, rebellion, revolution
and counter-revolution.
The circumstances of world
governance: crisis, rebellions,
revolutions, wars. The prospective of response: military
interventions, legal interventions, economic interventions,
sectorial rationalizations, tendencies for the reformulation
of governance.

L’ambiguïté de la notion de
crise: perspectives (médicale,
économique, sociale, administrative, politique, mondiale)
et prospective (idéologique,
religieuse, culturelle, économique, globale).
La sécurité comme dénominateur commun des crises:
l’évolution, la raison, la
rébellion, la révolution et la
contre-révolution.
La conjoncture de la gouvernance mondiale: crises, rébellions, révolutions, guerres.
Prospectives des réponses:
i n t e r ve n t i o n s m i l i t a i re s ,
inter ventions judiciaires,
interventions économiques,
rationalisations sectorielles,
tendances de reformulation
de la gouvernance.

Palavras-chave: Crise, Razão,
Revolução, Segurança, Governança Mundial

Keywords: Crisis, Reason,
Revolution, Security, World
Governance

Mots-clés: Crise, Raison, Révolution, Sécurité, Gouvernance
Mondiale

O SÉCULO XX – UM SÉCULO DE CRISES?

THE 20 TH CENTURY – A
CENTURY OF CRISIS?

XXe SIECLE – UN SIECLE
DE CRISES?

Tentar-se-á analisar as principais crises ocorridas ao longo
do século XX, designadamente
as chamadas três guerras: a
Primeira Guerra Mundial, a
Segunda Guerra Mundial e a
Guerra Fria.
Daremos, também, conta
do período conhecido por
pós-guerra fria, durante o

There will be an attempt to
analyse the main crisis which
occurred during the 20 th
Century, namely the three
so-called wars: the First World
War, the Second World War
and the Cold War.
We will also approach the
period known as post-cold
war, during which a series

Il y aura une tentative d’analyser les principales crises
survenues au cours du XX e
siècle, à savoir, les dites trois
guerres: la Première Guerre
Mondiale, la Seconde Guerre
Mondiale et la Guerre Froide.
No u s f e r o n s é g a l e m e n t
l’approche de la période dite
post-guerre froide, au cours

LUÍS ANDRADE
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qual tiveram lugar uma série
de conflitos regionais que
merecem destaque. A nossa
tese prende-se com a ideia
de que o século XX foi, de
facto, caracterizado por uma
enorme violência que, quer a
Sociedade das Nações quer,
mais tarde, a ONU, foram, na
maioria das vezes, incapazes
de dirimir.

of regional conflicts which
deserve highlighting took
place. Our thesis is set on
the idea that the 20th Century
was, in fact, characterised by
enormous violence which
the Society of Nations and,
later on, the UN, was in most
of the instances, unable to
resolve.

de laquelle ont eu lieu une
série de conflits régionaux
qui méritent d’être soulignés.
Notre thèse se prend sur
l’idée que le XXe siècle a été,
en effet, caractérisé par une
énorme violence que, soit la
Société des Nations soit, plus
tard, l’ONU, ont été, dans la
plupart des cas, incapables de
résoudre.

Palavras-chave: Guerra, Conflito, Crise

Keywords: War, Conflict,
Crisis

Mots-clés: Guerre, Conflit,
Crise

CRISTINA ROBALO CORDEIRO
CRISE E REGIME DO
E S PÍ R I TO: D O I S PE N S A D O R E S PE R A N T E A
HISTÓRIA

CRISIS AND A REGIME OF
SPIRIT: TWO THINKERS
REGARDING HISTORY

CRISE ET RÉGIME DE
L’ E S P R I T: D E U X PE N SEURS CONCERNANT
L’HISTOIRE

O período significativamente
designado em França por
entre-deux-guerres é um campo
de observação particularmente
instrutivo para quem quer
aprender a viver em tempo de
catástrofe. No desmoronar dos
valores considerados, pouco
tempo antes, seguros – do
franco à República –, a “crise
do espírito”, acompanhando
todas as outras formas de
perturbação, instalava-se para
ficar. Se alguns intelectuais
não haviam renunciado a
salvar o que podia ser salvo do
naufrágio universal, outros,
mais jovens, preferiam romper
violentamente e de forma definitiva com a ordem antiga.
Todavia, acima das querelas
ideológicas da época crescia

The period significantly
designated in France as entredeux-guerres (between two
wars) is a field of observation
particularly educational to
those who want to learn how
to live in a time of catastrophe. In the crumbling of
values considered previously
as safe – from franco (free)
until the Republic –, the
“crisis of the spirit” would
continue, accompanying all
the other forms of disturbance. If some intellectuals
had not renounced in saving
what could be saved from the
universal shipwreck, others,
much younger, preferred to
violently and definitively
part from the ancient order.
However, more important

La période significative
désigné en France comme
l’entre-deux-guerres est un
terrain d’observation particulièrement instructif pour
ceux qui veulent apprendre à
vivre en temps de catastrophe.
Avec l’effondrement des valeurs considérées auparavant
comme sûres – du franco à
la République –, la «crise de
l’esprit», accompagnant toutes
les autres formes de perturbation, s’installait pour y
rester. Si certains intellectuels
n’avaient pas renoncé à sauver
ce qui pouvait être sauvé du
naufrage universel, d’autres,
plus jeunes, préféraient se
séparer violemment et définitivement de l’ordre ancien.
Cependant, plus important
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um debate mais abstracto
que opunha os partidários
da duração aos defensores do
instante, e que pode ainda
hoje fazer-nos pensar.

than those ideological quarrels
of the time, grew a debate
more abstract in nature which
opposed supporters of the
duration to defenders of the
instant, and which could still
today make us think.

que ces querelles idéologiques
de l’époque, augmentai un débat plus abstrait qui opposait
les partisans de la durée aux
défenseurs de l’instant, et qui
peux encore aujourd’hui nous
faire réfléchir.

Palavras-chave: Crise do espírito, Debate ideológico, Duração,
Instante

Keywords: Crisis of spirit,
Ideological debate, Duration,
Instant

Mots-clés: Crise de l’esprit,
Débat idéologique, Durée,
Instant

ÁNGEL RODRÍGUEZ GALLARDO
NEGOCIAÇÃO ENTRE A
MEMÓRIA E A DESMEMÓRIA

N E G O T I AT I O N B E TWEEN MEMORY AND
LACK OF MEMORY

NÉGOCIATION ENTRE
MÉMOIRE ET LE
MANQUE DE MÉMOIRE

Neste artigo abordo a importância da criação de espaços
de deliberação ou negociação acerca da construção
da memória colectiva e da
desmemória em determinados
países (sobretudo em Espanha
e Portugal). Esses espaços de
deliberação e negociação são
lugares de eleição e decisão,
legitimam uma democracia,
conseguem elaborar formas
de cooperação e permitem
também a vitória das minorias
sobre as maiorias. Se existe
uma característica fundamental do século XX esta é
a construção desses espaços
de deliberação ou negociação
como formas de assegurar a
c o n v i vê n c i a p a c í f i c a d a s
nações após a superação de
processos políticos dolorosos
como ditaduras ou guerras.

This article deals with the
importance of creating
negotiation or deliberation
spaces for collective memory
or lack of memory in certain
countries (especially Spain
and Portugal). These negotiation and deliberation spaces
are decision-making places
which ascertain the legitimacy
of democracy and give birth
to cooperation relations and
the victory of minorities over
majorities. The 20th century is
characterised by the creation
of these spaces as a guarantee
for ensuring the peaceful
coexistence of nations and
overcoming painful political
stages, such as dictatorships
or wars.

Cet article traite l’importance
de la création d’espaces de
délibération ou négociation
sur la construction de la mémoire collective ou l’absence
de mémoire dans certains pays
(notamment en Espagne et
Portugal). Ces espaces de
délibération et de négociation
sont des lieux de choix et
décision qui déterminent la
légitimité d’une démocratie et
créent de formes de coopération et permettent également
la victoire des minorités sur
les majorités. Le XXe siècle est
fondamentalement caractérisé
par la création de ces espaces
de délibération et négociation
comme garantie pour assurer
la coexistence pacifique des
peuples après avoir surmonté
douloureux processus politiques, tels que les dictatures
ou les guerres.

Palavras-chave: Memória
colectiva, Ditadura

Keywords: Collective memory,
Dictatorship

Mots-clés: Mémoire collective,
Dictature
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ISABEL BALTAZAR
A(S) CRISE(S) DA EUROPA.
UMA VISÃO COMPARATIVA ENTRE GUERRAS

THE CRISIS(ES) IN EUROPE. A COMPARATIVE
VIEW AMONG WARS

LA(ES) CRISE(S) DE L’EUROPE. VUE COMPARATIVE ENTRE GUERRES

Este estudo intitulado A(s)
Crise(s) da Europa. Uma Visão comparativa entre guerras
pretende reflectir sobre os caminhos europeus trilhados após
cada conflito mundial, em que
a situação de crise provocou
uma mudança na evolução da
História. Cada momento de
crise foi resolvido de forma
diferente, aproveitando as lições
do passado, para encontrar o
equilíbrio entre o ideal e o possível, ou, a “utopia” realizável
do sonho europeu.
No período entre as duas
guerras a unidade europeia
é proposta com todo o fôlego, por europeístas como
Coudenhove-Kalergi, na sua
Paneuropa, cujo fim seria a
instituição de uma “união
paneuropeia” entre os povos
europeus, na linha do sonho
dos Estados Unidos da Europa
anunciado, muito antes, por
escritores como Victor Hugo.
A “união federal europeia”
não passaria de um projecto
político de Aristides Briand,
mostrando que a construção
europeia só seria realizável
pelo “método dos pequenos
passos”, proposto por Robert
Schuman, inspirado nas reflexões sobre as crises europeias
de Jean Monnet. A Europa
sempre viveu e sobreviveu de
crises, a última, para resolver
o projecto de constituição,
cuja solução seria o Tratado de
Lisboa. Será a crise o motor
da Construção europeia?

This study is intituled The
Crisis(es) in Europe. A comparative view among wars aims
to reflect on the European
paths taken after each world
conflict, in which the situation of a crisis provoked a
change in History’s evolution.
Each moment of crisis was
resolved in a different manner, taking advantage of the
lessons of the past, to find
the balance between the ideal
and the possible or the doable “utopia” of the European
dream. In the period between
the two wars, European unity
is proposed by Europeanists
like Coudenhove-Kalergi, in
his Paneuropa, whose aim
would be the institution of a
“Pan-European Union” among
the European people, in the
direction of the dream of
the announced United States
of Europe, much before, by
writers like Victor Hugo. The
“European Federal Union”
would not be more than a
political project of Aristides
Briand, showing that the
European construction was
only possible through “the
method of small steps”, proposed by Robert Schuman,
inspired by the reflections on
the European crisis of Jean
Monnet. Europe always lived
and survived crisis; the last
served to resolve the constitution project, whose solution
was the Treaty of Lisbon. Is
crisis the engine of European
construction?

Cette étude intitulé La(es)
crise(s) de l’Europe. Une étude
comparative entre guerres
vise réfléchir sur les voies
européennes prises après
chaque conflit mondial, dans
lesquelles la crise a provoqué
un changement dans l’évolution de l’Histoire. Chaque
moment de crise a été résolu
différemment, tirant parti des
leçons du passé, pour trouver l’équilibre entre l’idéal
et le possible, ou l’«utopie»
faisable du rêve européen.
Dans la période entre les deux
guerres, l’unité européenne
est proposé par européanistes
comme Coudenhove-Kalergi,
dans son Paneuropa, dont le
but serait l’établissement
d’ u n e « u n i o n p a n - e u r o péenne» parmi les peuples
européens, dans le sens du
rêve des États-Unis d’Europe,
prévenu bien avant, par des
écrivains comme Victor Hugo.
L’«union fédérale européenne»
ne serait pas plus qu’un projet
politique d’Aristide Briand,
montrant que la construction
européenne ne serait possible
que grâce à «la méthode des
petits pas», proposée par
Robert Schuman, inspiré par
les réflexions sur les crises
européennes de Jean Monnet.
L’Europe a toujours vécu et
survécu de crises, la dernière,
pour résoudre le projet de
constitution, dont la solution
serait le Traité de Lisbonne.
Sera la crise le moteur de la
Construction européenne?
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ESTÊVÃO C. DE REZENDE MARTINS
CRISE E CRÍTICA NA
HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA

CRISIS AND CRITICISM
O F C O N T E M P O R A RY
HISTORY

CRISE ET CRITIQUE
D A N S L’ H I S TO R I Q U E
CONTEMPORAINE

Desde finais do século 18
o termo crise é empregado
para designar uma experiência
histórica do tempo político e
económico que assinala uma
ruptura epocal. Esse uso se
disseminou e passou a incluir
um elemento negativo, em
que “crise” é associada a risco
de involução social e cultural.
Tal associação é inadequada,
pois crise pode representar
sinal de mudança para o
melhor, para o pior ou simplesmente para outra situação.
Se o termo inclui os sentidos
de ruptura e conflito, é-lhe
presente também o sentido
de crítica (formação do juízo
e tomada de decisão), assim
entendido desde Tucídides e
Aristóteles. A função crítica
da crise é, assim, o elemento
crucial da análise histórica,
como afirma R. Koselleck.
Essa função vem exemplificada por uma análise de
episódios centrais da história
política e económica do sé
culo 20.

Since the end of the 18 th
Century the term crisis is
employed to designate an
historical experience of political and economic times which
marks the rupture of a period.
This use disseminated and
started to include a negative
element, in which “crisis” is
associated to the risk of social
and cultural involution. Such
association is inadequate,
because crisis can represent a
sign of change for the better,
for the worst or simply towards another situation. If the
term includes the meaning of
rupture and conflict, criticism
is also present (formation of
judgement and decision making), thus understood since
Thucydides and Aristotle. The
function of criticism in crisis
is, thus, the crucial element of
historical analysis, as stated by
R. Koselleck. That function is
exemplified by an analysis of
central episodes of political
and economic history of the
20th Century.

Depuis la fin du XVIIIe siècle
le mot crise est utilisé pour
désigner une expérience historique du temps politique
et économique qui marque
la rupture d’une époque. Ce
coutume s’est étendu et a
déclenché un élément négatif,
dans lequel «crise» est associée à un risque d’involution
sociale et culturelle. Cette
association est inappropriée,
car la crise peut représenter
un signe de changement pour
le mieux, pour le pire ou tout
simplement pour une autre situation. Si le terme comprend
les sens de rupture et conflit,
la critique est également présent (formation du jugement
et prise de décision), ainsi
entendu depuis Thucydide et
Aristote. La fonction critique
de la crise est donc l’élément
déterminant de l’analyse
historique, comme l’a dit R.
Koselleck. Cette fonction est
exemplifiée par une analyse
d’épisodes centraux d’histoire
politique et économique du
XXe siècle.
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JOANA DUARTE BERNARDES
O OCASO DO EUROCENTRISMO

THE DECADENCE OF
EUROCENTRISM

LA DECADENCE DE L’EUROCENTRISME

Enquanto projecto civilizacional e económico, a “ideia
de Europa” haverá sempre de
ser confrontada com a irónica
falência da sua epopeia e centralidade: o século XX, o mais
trágico que a humanidade
europeia conheceu, representa
o violento desfecho da secular tensão entre os sonhos
racionalistas e a identidade
belicista que sustentaram as
suas formação e afirmação
desde sempre. Pensar a crise
desta hegemonia à luz da
articulação entre o sentimento
trágico, o plano utópico e
o desejo de domínio sobre
o outro, poderá esclarecer
que derivas do racionalismo
respondem ou estimulam a
crise do “espírito europeu”
e as suas contradições. Com
efeito, o pensamento da intelectualidade, localizado entre
as Grandes Guerras e a queda
do muro de Berlim, traduz a
instável dialéctica entre um
horizonte de expectativas
pautado pela vontade de a
razão controlar a História e
o eterno “regresso”, sempre
metamorfoseado, das utopias
fracassadas.

As a civilizational and economic project, the “idea of
Europe” will always have to
be confronted with the ironic
bankruptcy of its epopee and
centrality: the 20 th Century,
the most tragic which European humanity ever knew,
represents the violent closing
of secular tension among
rationalist dreams and the
war identity which sustained
their formation and affirmation since the beginning.
Thinking about the crisis of
this hegemony in the light
of its articulation among
the tragic sentiment, the
utopic plan and the desire
of dominance regarding the
other, can explain the deviations of rationalism answering
or stimulating the crisis of
“European spirit” and its
contradictions. In fact, the
thought of intellectuality,
located among the Great
Wars and the fall of the Berlin
Wall, translated the unstable
dialectic among a horizon of
expectations marked by the
will of reason controlling History and the eternal “return”,
always metamorphosed, of
failed utopias.

En tant que projet civilisationnel et économique, l’«idée de
l’Europe» devra toujours être
confrontée à l’échec ironique
de son épopée et centralité:
le XXe siècle, le plus tragique
que l’humanité européenne
ait jamais connu, représente
l’achèvement violent de la
tension séculaire entre les
rêves rationalistes et l’identité
belliciste qui ont soutenu leur
formation et affirmation depuis toujours. Réfléchir sur
la crise de cette hégémonie, à
la lumière de son articulation
entre le sentiment tragique,
le plan utopique et le désir
de domination sur l’autre,
pourra expliquer quels écarts
du rationalisme peuvent
répondre ou stimuler la crise
de «l’esprit européen» et ses
contradictions. En fait, la
pensée de l’intellectualité, situé entre les Grandes Guerres
et la chute du mur de Berlin,
traduit la dialectique instable
au sein d’un horizon d’attente
marquée par la volonté de la
raison commander l’histoire
et l’éternel «retour», toujours
métamorphosé, des utopies
échouées.
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Intelectuais
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MARCO GOMES
QUANDO A REVOLUÇÃO
DE ABRIL ATROPELOU
ITÁLIA: A SUSPENSÃO
D O PA RT I D O D A D E M O C R AC I A C R I S TÃ E
AS REPERCUSSÕES NO
XIV CONGRESSO DO
PARTIDO COMUNISTA
ITALIANO

W H E N T H E R EVO LU TION OF APRIL RAN OVER
ITALY: THE SUSPENSION
OF THE CHRISTIAN
D E M O C R AT I C PA RT Y
A N D T H E R E PERCUS SIONS AT THE 14TH CONGRESS OF THE ITALIAN
COMMUNIST PARTY

LORSQUE LA REVOLUTION D’AVRIL A ECRASE
L’ITALIE: LA SUSPENSION
DU PARTIE DE LA DEMOCRATIE CHRETIENNE
ET LES REPERCUSSIONS
DANS LE XIVe CONGRES
DU PARTI COMMUNISTE
ITALIEN

Neste artigo pretende-se abordar um dos episódios críticos
do processo revolucionário
português e o consequente
impacto na política interna
italiana, em Março de 1975.
Trata-se de perceber em que
medida a exclusão do Partido
da Democracia Cristã das
eleições para a Assembleia
Constituinte influenciou os
trabalhos do XIV Congresso
do Partido Comunista Italiano. A análise privilegia a
cobertura jornalística efectuada pelos três principais diários
de referência italianos, Corrie
della Sera, La Stampa e Il Messaggero. Metodologicamente,
importa proceder a uma leitura que considere a repercussão
do acontecimento, os actores
envolvidos e evocados, e os
cenários políticos desenhados.

In this article the purpose is
to approach one of the critical
episodes of the Portuguese
revolutionary process and
the subsequent impact on
Italian internal policy, in
March of 1975. It is about
understanding to which
extent the exclusion of the
Christian Democratic Party in
the elections for the Constituent Assembly influenced the
works of the 14th Congress of
the Italian Communist Party.
The analysis privileges the
journalistic coverage done by
the three main newspapers of
Italian reference, Corrie della
Sera, La Stampa and Il Messaggero. Methodologically, it is
important to make a reading
which considers the repercussion of the event, the actors
involved and evoked, and the
political sceneries drawn.

Cet article vise aborder un des
épisodes critiques du processus révolutionnaire portugais
et son impact sur la politique
interne italienne, en mars
1975. Il s’agit de comprendre
dans quelle mesure l’exclusion
du Parti de la Démocratie
Chrétienne des élections à
l’Assemblée Constituante a
influencé les travaux du XIVe
Congrès du Parti Communiste
Italien. L’analyse privilégie la
couverture journalistique effectuée par les trois principaux
journaux italiens de référence,
Corrie della Sera, La Stampa
et Il Messaggero. Sur le plan
méthodologique, il convient
procéder à une lecture qui
considère le retentissement
de l’événement, les acteurs
impliqués et évoqués, et les
scénarios politiques établis.
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Democrática, Pluralismo,
Liberdade
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ISABEL CALADO
A IMAGEM SOB O SIGNO
DA FABRICAÇÃO: MATERIALIDADE E TÉCNICAS
NA MODELAÇÃO DA
ARTE E DA CULTURA

IMAGE UNDER THE SIGN
OF FABRICATION: MATERIALITY AND TECHNIQUES OF MOULDING
ART AND CULTURE

IMAGE SOUS LE SIGNE
DE FABRICATION: MATÉRIALITÉ ET TECHNIQUES
DANS LE MODELAGE DE
L’ART ET DE LA CULTURE

Trataremos aqui de pensar as
imagens no quadro de uma
cultura concreta e marcada
pela emergência da técnica.
Fá-lo-emos numa óptica que
se recusa a separar o fazer e o
pensar, o material e o imaterial, os objectos da fabricação
humana e o plano da mentalidade. A imagem tradicional,
apresentada independentemente da envolvência técnica,
institucional e mediática de
cada um dos casos em que se
concretizava, entrou em crise.
Simultaneamente, tornou-se
infrutífero, mesmo falacioso,
enclausurá-la numa qualquer
definição singular e purista.
Procurar o plural nas imagens
é ainda prestar atenção às suas
ecologias, aos regimes de visão
que as determinam.

We aim to think of images in
the framework of a specific
culture, marked by the emergence of technique. We will
do so in a view which refuses
to separate the doing and the
thinking, the material and
the immaterial, the objects
of human fabrication and
the plan of mentality. The
traditional image, presented
independently from technical, institutional and media
involvement in each one of
the cases in which it was
realized, entered into a crisis.
Simultaneously, it has became
fruitless, even fallacious, to
imprison it in any singular
and purist definition. To
search for the plural in images
also means to pay attention to
its ecologies, the regimes of
view which determine them.

Notre objectif est de penser
les images dans le cadre
d’une culture spécifique,
marquée par l’émergence de
la technique. Nous le ferons
dans un point de vue qui se
refuse à séparer la pratique
et la pensée, le matériel et
l’immatériel, les objets de
fabrication humaine et le
plan de la mentalité. L’image
traditionnelle, présentée indépendamment de l’engagement
technique, institutionnel et
médiatique de chacun des cas
dans lesquels se réalisait, est
entré en crise. Simultanément,
l’emprisonner dans une définition unique et puriste, est
devenu infructueux, même
fallacieux. Chercher le pluriel
dans les images, c’est aussi
faire attention à ses écologies,
aux régimes de vue qui les
déterminent.

Pa l a v r a s - c h a ve : Té c n i c a ,
Imagem material, Mediação,
Mediologia, Mentalidade

Keywords: Technique, Material image, Mediation, Mediology, Mentality

Mots-clés: Technique, Image
matérielle, Médiation, Médiologie, Mentalité

MARIANA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO
ARTE, EVOLUÇÃO E REVOLUÇÃO: EDMUNDO
DE BETTENCOURT E A
VANGUARDA

ART, EVOLUTION AND
REVOLUTION: EDMUNDO DE BETTENCOURT
AND THE AVANTGARDE

ART, EVOLUTION ET REVOLUTION: EDMUNDO
DE BETTENCOURT ET
L’AVANT-GARDE

Recuperando a importância
da figura de Edmundo de
Bettencourt no cenário inte-

Recovering the importance
of the figure of Edmundo
de Bettencourt in the Por-

Récupérant de l’importance
de la figure d’Edmundo de
Bettencourt dans le scenario
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lectual português das décadas
de 1920 e 30, o objetivo
deste artigo é questionar a
tese da desfasagem temporal
do surrealismo em Portugal
bem como o argumento da
sua sucessão cronológica ao
Neo-Realismo. A apreciação
da trajetória crítica e literária
de Edmundo de Bettencourt
mostra-se fundamental para
uma possível revisão dos
desdobramentos do pensamento e das manifestações
artísticas em Portugal na
primeira metade do século XX,
uma vez que não só inverte
os elementos da cronologia
comum, mas, principalmente, revela outros modos de
interpretação e compreensão
para as definições e conceitos
acerca dessas relações entre a
arte e a coletividade.

tuguese intellectual scenery
of the decades of 1920 and
30, the purpose of this article
is to question the thesis of
temporal lag of surrealism
in Portugal as well as the
argument of its chronological
succession to Neo-Realism.
The assessment of the critical
and literary path of Edmundo
de Bettencourt is fundamental
for the possible revision of
thought developments and
artistic manifestations in
Portugal in the first half of
the 20th Century, since it does
not only invert the elements
of common chronology, but,
mainly, reveals other ways
of interpreting and understanding the definitions and
concepts of those relations
among art and collectivism.

intellectuel portugais des
années 1920 et 30, le but de
cet article est de questionner
la thèse du décalage temporel
du surréalisme au Portugal
ainsi que l’argument de sa
succession chronologique au
Néo-réalisme. L’évaluation
de la trajectoire critique et
l i t t é r a i re d’ Ed m u n d o d e
Bettencourt est fondamentale
pour une éventuelle révision
des déroulements de la pensée
et des manifestations artistiques au Portugal dans la
première moitié du XXe siècle,
une fois que les éléments de
la chronologie commune ne
sont pas inversés, mais révèle, surtout, d’autres façons
d’interprétation et de compréhension pour les définitions
et concepts sur ces relations
entre l’art et le collectivisme.

Palavras-chave: Neo-Realismo,
Surrealismo, Edmundo Bettencourt, Presencismo, Modernismo
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UM BURACO CHAMADO
PORTUGAL. A “EUROPEIZAÇÃO” DA GERAÇÃO
DO NOVO CINEMA PORTUGUÊS (1962-74)

A HOLE CALLED PORTUGAL. THE “EUROPEA N I S AT I O N ” O F T H E
GENERATION OF NEW
PORTUGUESE CINEMA
(1962-74)

UN TROU APPELE PORTUGAL. L’«EUROPEANISATION» DE LA GENERATION DU NOUVEAU
C I N E M A P O RT U G A I S
(1962-1974)

Para Adérito Sedas Nunes,
a “modernização” cultural
e sociológica da sociedade
portuguesa dos anos 1960-70
deveu-se em grande medida à
crescente abertura às influên
cias exteriores, sobretudo
europeia: “acesso à visão, e

For Adérito Sedas Nunes,
the cultural and sociological
“modernisation” of Portuguese
society of the 1960-70 was
due largely to the growing
opening to exterior influences,
mainly European: “access to
views, and even imaginary

Pour Adérito Sedas Nunes,
la «modernisation» culturelle
et sociologique de la société
portugaise des années 1960
‑70 est largement due à une
croissante ouverture aux influences extérieures, en particulier européenne: «accès à la
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mesmo à vivência imaginária,
de outras sociedades, outras
condições de vida, outras formas de pensar e agir”. No caso
particular dos jovens cinéfilos,
a importação de “estímulos,
imagens, opor tunidades,
solicitações e concepções” foi
fundamental na afirmação de
um novo cinema português.
O que pretendo com este
estudo é localizar e analisar
os principais “estímulos,
imagens, oportunidades, solicitações e concepções” que
contribuíram para a “europeização” da geração de novos
cineastas que promoveram o
maior esforço de renovação
estética e artística no cinema
português.

experiences of other societies,
other ways of living, other
ways of thinking and acting”.
In the particular case of young
film fans, the importation of
“stimuli, images, opportunities, requests and conceptions” was fundamental in the
affirmation of new Portuguese
cinema. My intention with
this study is to locate and
analyze the main “stimuli, images, opportunities, requests
a n d c o n c e p t i o n s” w h i c h
contributed to the “Europeanisation” of the generation
of new film makers which
promoted the biggest effort of
aesthetic and artistic renovation in Portuguese cinema.

vision, et même a l’expérience
imaginaire d’autres sociétés,
d’autres conditions de vie,
d’autres façons de penser et
d’agir». Dans le cas particulier des jeunes cinéphiles,
l’importation de «stimulus,
d’images, d’opportunités, de
demandes et conceptions» a
été fondamentale dans l’affirmation du nouveau cinéma
portugais. Mon intention avec
cette étude est localiser et
analyser les principaux «stimulus, images, opportunités,
demandes et conceptions» qui
ont contribué à l’«européanisation» de la génération de
nouveaux cinéastes qui ont
promu le plus grand effort
de renouvellement esthétique
et artistique dans le nouveau
cinéma portugais.

Palavras-chave: Cinema Novo,
Nova Geração, Estética
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A IMAGEM CINEMATOGRÁFICA EM JOÃO CÉSAR
MONTEIRO: RECORDAÇÕES DA CASA AMARELA,
CRÍTICA, ABSTRACÇÃO E
EMPATIA

THE CINEMATOGRAPHIC
IMAGE IN JOÃO CÉSAR
MONTEIRO: RECORDAÇÕES DA CASA AMARELA,
CRITICISM, ABSTRACTION AND EMPATHY

L’ I M A G E C I N E M ATO GRAPHIQUE DANS JOÃO
CESAR MONTEIRO:
RECORDAÇÕES DA CASA
AMARELA, CRITIQUE, ABSTRACTION ET EMPATHIE

Partindo do pressuposto de
que o cinema é também uma
construção plástica e retórica
da imagem, este texto tem por
objectivo desenvolver uma
breve reflexão sobre o cinema
português, concretamente,
a imagem cinematográfica
em João César Monteiro,
nomeadamente no que respeita à sua relação com duas

Based on the principle that
cinema is also a plastic and
rhetoric construction of
image, this text’s goal is to
develop a brief reflexion on
Portuguese cinema, more
specifically, the cinematographic image in João César
Monteiro, namely regarding
his relation with two relevant
theoretical questions, which

Supposant que le film est aussi
une construction plastique
et rhétorique de l’image, ce
texte vise développer une
brève réflexion sur le cinéma
portugais, plus précisément,
l’image cinématographique
dans João César Monteiro,
notamment ce qui concerne sa
relation avec deux questions
théoriques pertinentes, qui
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questões teóricas relevantes,
que igualmente conferiram o
título à tese de Wilhelm Worringer, Abstracção e empatia
(Abstraktion und einfühlung,
1907). Estas problemáticas
serão situadas relativamente
a o f i l m e R e c o rd a ç õ e s d a
casa amarela (1989), o qual
constituiu um momento de
relevo na história do cinema
em Portugal.

equally confer the title to the
thesis of Wilhelm Worringer, Abstraction and empathy
(Abstraktion und einfühlung,
1907). These problematics
will be situated regarding
the film Recordações da casa
amarela (1989), (Memories
of the yellow house) which
constitutes an important moment in the history of cinema
in Portugal.

ont également conféré le titre
à la thèse de Wilhelm Worringer, Abstraction et empathie
(Abstraktion und einfühlung,
1907). Ces problématiques
seront placés relativement
au film Recordações da casa
amarela (1989), qui a constitué un moment important
dans l’histoire du cinéma au
Portugal.
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MARIA AMELIA DE SOUZA REIS
EDUCAÇÃO SEXUAL E
PATRIMÓNIO PESSOAL
E CULTURAL: A CRISE E
A CRÍTICA; A DOXA E O
PARADOXO

S E X U A L E D U C AT I O N
A N D PE R S O N A L A N D
CULTURAL PATRIMONY:
CRISIS AND CRITICISM;
T H E D OX A A N D T H E
PARADOX

ÉDUCATION SEXUELLE
ET PATRIMOINE PERSONNEL ET CULTUREL:
L A C R I S E E T L A C R ITIQUE; LA DOXA ET LE
PARADOXE

As sociedades são sementeiras
de vida com sentido e estas
fornecem o metacapital da
cultura e os constituintes que
moldam a ordem social. Este
estudo enfatiza a Educação
Sexual como marcada por
crises pautadas por discursos
da transformação, algo da
ordem dos comportamentos
e não como corporificação
de instituições panópticas
de vigilância e doutrinação
quotidianas, articulando-a
ao património pessoal e
cultural. Onde ficaram as
opções de escolhas, de decisão e valoração do desejo?
A sexualidade exercitada é
promessa de liberdade? Nos
desafiamos a realizar a crítica

Societies are seeds of life with
a purpose and they provide
the metacapital of culture and
the elements which mould
social order. This study emphasizes Sexual Education as
being marked by crisis filled
with speeches of transformation, something in the order
of behaviours and not as the
embodiment of panoptical
institutions of vigilance and
day-to-day doctrines, articulating it with personal and
cultural patrimony. Where
were the options of choices,
decisions and valuing of desire
left? Is an exercised sexuality
the promise of freedom? We
challenged ourselves to apply
criticism to modern rational-

Les sociétés sont semences de
vie avec un but et fournissent
le metacapital de la culture
et les éléments qui forment
l’ordre social. Cette étude
accentue l’Éducation Sexuelle
comme étant marquée par des
crises réglées par des discours
de la transformation, quelque
chose de l’ordre des comportements et pas comme la
concrétisation des institutions
panoptiques de vigilance et
de doctrines quotidiennes,
l’articulant au patrimoine
personnel et culturel. Où
sont les options de choix, de
décision et valorisation du
désir? Est-ce qu’une sexualité
exercée est la promesse de la
liberté? Nous défions à faire
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à racionalidade moderna e aos
sentidos evocados, situando
as perplexidades no último
quartel do século XX.

ity and the senses invoked,
situating the perplexities in
the last quarter of the 20 th
Century.

la critique à la rationalité
moderne et aux sens évoqués,
situant les perplexités dans le
dernier quart du XXe siècle.

Palavras-chave: Educação, Sexualidade, Património pessoal e
cultural, Crises, Críticas

Keywords: Education, Sexuality, Personal and cultural patrimony, Crises, Criticism

Mots-clés: Éducation, Sexualité, Patrimoine personnel et
culturel, Crises, Critiques

A CRISE DA SOCIEDADE
E OS SEUS DESAFIOS
CONTEMPORÂNEOS
(EXEMPLO DE FUNDAMENTALISMO)

CRISIS OF THE SOCIETY
AND ITS CONTEMPOR A RY C H A L L E N G E S
(EXAMPLE OF FUNDAMENTALISM)

LA CRISE DE LA SOCIÉTÉ
ET LES DÉFIS CONTEMPORAINS (EXEMPLE DU
FONDAMENTALISME)

O artigo aborda a crise da
sociedade globalizada e os seus
desafios. A contemporaneidade é a era da transição do
inacabado moderno até ao
pós-moderno, que não possui
qualquer ligação à maioria da
humanidade. Aqueles que não
conseguem tolerar o stress
histórico da transformação
social procuram refúgio no
fundamentalismo. O autor
apresenta o fundamentalismo
não como um fenómeno arcaico, mas sim o produto do
moderno e até incluído no
pós-moderno. O pós-moderno
priva inevitavelmente qualquer fundamentalismo do
seu estado de metanarrativa
e traduz esse num jogo, uma
forma virtual, um simulacro.

The article discusses the crisis
of the globalized society and
its challenges. Contemporaneity is the era of transition
from unfinished modern to
postmodern, which has no
relation to the majority of
humanity. Those who cannot
tolerate the historical stress
of social transformation,
seek refuge in fundamentalism. The author shows that
fundamentalism is not an
archaic phenomenon, but the
product of modern and even
included in the postmodern.
Postmodern inevitably deprives any fundamentalism
of its metanarrative status and
translates it into a game, a
virtual form, simulacrum.

Cet article aborde les crises
et les défis auxquels se voient
confronter les sociétés mondialisées. La contemporanéité
en est un aspect, elle correspond à une ère de transition
entre la modernité et la postmodernité, qui touche une
partie de l’humanité. Pour son
auteur, le fondamentalisme
n’est autre que le reflet de
sociétés en mal d’adaptation
qui ne parviennent pas à faire
face au poids de leur histoire.
Il fait feu également sur les
idées reçues et démontre que
le fondamentalisme n’est pas
un phénomène archaïque mais
bien au contraire le produit
de la modernité en lien direct avec la postmodernité
et prive inévitablement tout
fondamentalisme de son statut
métarranatif et le traduit en
un jeu, sous forme virtuelle,
en un simulacre.

Palavras-chave: Sociedade, Modernidade, Pós-Modernidade,
Fundamentalismo, Simulacro

Keywords: Society, Modernity,
Postmodernity, Fundamentalism, Simulacrum

Mots-clés : Société, Modernité,
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GEORGES CONTOGEORGIS
A CRISE DA PAZ E AS
RAÍZES DA GUERRA. A
INSUFICIÊNCIA INTERPRETATIVA DA MODERNIDADE

THE CRISIS OF PEACE
A N D T H E RO OT S O F
WAR. THE INTERPRETIVE DEFICIENCY OF
MODERNITY

L A CRISE DE L A PAIX
ET LES RACINES DE LA
GUERRE. LE DÉFICIT
INTERPRÉTATIF DE LA
MODERNITÉ

A minha intenção é construir
uma certa problemática
sobre as raízes da guerra e
consequentemente sobre o fracasso da paz. Esta abordagem
implica o esboço do âmbito
conceptual e, na ocorrência,
a tomada em consideração
do contexto no qual se
desenvolveu a nossa época.
Desde o início do período
moderno, vários intelectuais
propuseram uma certa reflexão sobre as condições
do estabelecimento de uma
“paz perpétua”. Elaboraram
até sistemas utópicos como
reacção às guerras sangrentas
que agitaram o Continente
Europeu ao longo dos últimos
séculos. Trata-se de avaliar o
impacto das hipóteses que
foram desenvolvidas sobre
a causa da guerra em geral
assim como sobre a respectiva
filiação dos regimes políticos
– por exemplo da democracia
– que foi avançada no âmbito
desta problemática. O meu
argumento é que a guerra
é inerente à constituição
estatocêntrica do mundo
que corresponde quer ao
cosmosistema despótico quer
à primeira fase do cosmosistema antropocêntrico global.
Neste âmbito, a guerra é mais
adequada aos sistemas que
favorecem o desenvolvimento
humano do que aos sistemas
fechados. Mas a paz perpé-

My intention is to construct
a certain problematics on the
roots of war and consequently
on the failure of peace. This
approach implies outlining
a conceptual scope and, in
the occurrence, taking into
consideration the context in
which our period developed.
Since the beginning of the
modern period, various intellectuals proposed a certain
reflection on the conditions
of the establishment of a
“p e r p e t u a l p e a c e” . Ev e n
elaborating on utopian systems as a reaction to bloody
wars which agitated the
European Continent during
the last centuries. It is about
evaluating the impact of the
hypothesis developed regarding the cause of war in general
as well as of the respective
affiliation of political regimes
– for example of democracy
– which was advanced in the
scope of this problematic.
My argument is that war is
inherent to the statocentric
constitution of the world
which corresponds to the
despotic cosmosystem or to
the first phase of the global
anthropocentric cosmosystem.
In this scope, war is more
adequate to systems which
favour human development
rather than closed systems.
However, perpetual peace can
only happen with the arrival

Mon intention est de monter
une certaine problématique
sur les racines de la guerre et
donc sur l’échec de la paix.
Cette démarche implique
l’esquisse du cadre conceptuel et en l’occurrence la
prise en compte du contexte
dans lequel c’est développé
notre époque. Du début de
la période moderne un certain nombre d’intellectuels
ont proposés une certaine
réflexion sur les conditions
de l’établissement d’une
«paix perpétuelle». Ils ont
même élaborés des systèmes
utopiques à titre de réaction
contre les guerres sanglantes
qui ont secoue le Continent
européen pendant les derniers
siècles. Il s’agit d’évaluer la
portée des hypothèses qui se
sont développés sur la cause
d e l a g u e r re e n g é n é r a l ,
ainsi que sur l’affiliation
correspondante des régimes
politiques – par exemple de la
démocratie – qui a été avancé
dans le cadre de cette problématique. Mon argument est
que la guerre est inhérente à
la constitution statocentrique
du monde qui correspond soit
au cosmosystème despotique
soit à la première phase du
cosmosystème anthropocentrique global. Dans ce cadre
la guerre est plus adéquate
aux systèmes qui favorisent
le développement humain
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tua apenas pode acontecer
com a chegada do período
ecuménico do cosmosistema
antropocêntrico, ou seja na
comospólis/no cosmo-Estado.
Esta chegada não depende
da nossa vontade mas da
evolução do cosmosistema
antropocêntrico. Este ponto
de vista obriga-nos a reconsiderar as certezas gnoseológicas
da nossa época assim como o
fundo do fenómeno histórico,
ou seja elaborar o projecto
de um novo século das luzes
para além da nova ideia de
sociedade que inclui o sentido
social, político, económico e
do mundo planetário.

of the ecumenical period of
the anthropocentric cosmosystem, thus, in cosmopolis/
in cosmo-State. This arrival
does not depend on our will
but on the evolution of the
anthropocentric cosmosystem.
This point of view makes us
reconsider the gnoseological
certainties of our time as well
as the background of historic
phenomenon, thus, elaborating the project of a new century of lights beyond the new
idea of society which includes
the social, political, economic
and planetary world.

qu’aux systèmes clos. Mais la
paix perpétuelle ne peut pas
avoir lieu qu’avec l’avènement
de la période œcuménique
du cosmosystème anthropocentrique, à savoir dans
la cosmopolis/cosmo-État.
Avènement qui ne dépend
pas de notre propre volonté,
mais de l’évolution du cosmosystème anthropocentrique.
Cet optique nous oblige à
reconsidérer les certitudes
g n o s é o l o g i q u e s d e n o t re
époque ainsi que le fond du
phénomène historique, en
un seul mot d’élaborer le
projet d’un nouveau siècle
des Lumières et au-delàs d’une
nouvelle idée de société qui
inclurait le sens du social, du
politique, de l’économie, du
monde planétaire.

Palavras-chave: Paz, Guerra,
Democracia, Cosmo-Estado
Ecuménico, Estatocentrismo
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VERA MARGARIDA COIMBRA DE MATOS
«O POETA LEMBRAR-SE
‑Á» – CZESLAW MILOSZ:
MEMORIAR A EUROPA

«THE POET WILL REM E M B E R » - C Z E S L AW
MILOSZ: REMEMBER
EUROPE

«LE POETE SE SOUVIENDRA» – CZESLAW
MILOSZ: REMÉMORER
L’EUROPE

Czeslaw Milosz escreveu sobre
a realidade existencial dos Europeus de leste ao longo do século XX. Evidenciou a perdida
multiculturalidade da região
para execrar a intolerância
e os cataclismos totalitários
(depurações, cesuras étnico
‑culturais, desenraizamento,
hermeticidade ideológica,
escravidão intelectual, censura
histórica). A Europa, conclui,

Czeslaw Milosz wrote on the
existential reality of Eastern
Europeans during the 20 th
Centur y. Evidencing the
lost of multiculturalism of
the region in order to evoke
intolerance and totalitarian
cataclysms (purifications,
ethnic-cultural ruptures, the
uprooting, ideological hermeticity, intellectual slavery,
historic censorship). Europe,

Czeslaw Milosz a écrit sur la
réalité existentielle des Européens de l’Est au cours du
XXe siècle. A mis en évidence
le multiculturalisme perdu
de la région afin d’évoquer
l’intolérance et les cataclysmes
totalitaires (purge, césures
e t h n i q u e s e t c u l t u re l l e s ,
déracinement, herméticité
idéologiques, esclavage intellectuel, censure historique).
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estava em crise axiológica,
muito embora fosse regenerável numa inovada Europa
de pátrias.

he concludes, was in an axiological crisis, even though it
could be regenerated into an
innovated Europe of nations.

L’Europe, conclut-il, était
dans une crise axiologique,
bien qu’elle était régénérable
dans une Europe des patries
innovées.

Palavras-chave: Confins da
Europa, Dualidade europeia,
Desenraizamento pátrio, Escravidão intelectual, Europa
de pátrias

Keywords: Europe’s limits;
European duality; Uprooting of
countries; Intellectual slavery;
Europe of nations.

Mots-clés: Limites de l’Europe,
Dualité européenne, Déracinement des pays, Esclavage
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FERNANDO PESSOA
MODERNO E ANTIMODERNO: GRANDEZA
E «DECADÊNCIA» DOS
TEMPOS MODERNOS

FERNANDO PESSOA AS
MODERN AND ANTIMODERN: GREATNESS
AND «DECADENCE» OF
MODERN TIMES

FERNANDO PESSOA
MODERNE ET ANTIMODERNE: GRANDEUR
ET «DÉCADENCE» DES
TEMPS MODERNES

Pe s s o a , s o b o p r i s m a d a
poesia, é um espectador/
actor privilegiado do cenário moderno que surge ao
virar do século XX. Atento às
mudanças da época, vê nelas
sinais, vira-se para um futuro
que deseja à altura do passado
das Descobertas. Explorámos
três registos: as mudanças
psicossociais próprias às metrópoles; o poder faustiano
das máquinas; e o capitalismo
emergente. O Quinto Império
utópico é visto pelo poeta
como uma solução para aquilo
que diagnostica de «decadência» de fim de século e para
os problemas sociopolíticos do
país. Estas áreas são índices
críticos com sentido duplo enquanto eventos perturbadores
da antiga ordem e momentos
reveladores do andamento do
mundo, onde se manifesta, no

Pessoa, regarding poetry, is a
privileged spectator/actor of
modern scenery which appears at the turn of the 20 th
Century. Savvy to the changes
of the period, he sees in them
signs, turning towards a future
which he desires reaches the
same height of the Discoveries. We explore three records:
the psychosocial changes in
keeping with metropolis; the
Faustian power of machines;
and the emerging capitalism.
The utopian Fifth Empire is
seen by the poet as a solution to what he identifies
as the «decadence» of the
end of the century and the
sociopolitical problems of
the country. These areas are
critical indexes with double
meaning as regards to being
disturbing events of the old
order and revealing moments
of the direction of the world,
where in the heart of moder-

Pessoa, au prisme de la poésie,
est un spectateur-acteur privilégié de la scène moderne
qui émerge au tournant du
XX e siècle. Scrutant les bouleversements de son époque,
où il voit autant de signes,
il se tourne vers un avenir
qu’il désire à la hauteur du
passé des Découvertes. Nous
avons exploré trois registres:
les changements psychosociaux dus aux métropoles;
la puissance faustienne des
machines; et le capitalisme
émergeant. Le Quint Empire
utopique est envisagé par le
poète comme solution à ce
qu’il diagnostique comme une
«décadence» fin-de-siècle et
aux problèmes sociopolitiques
du pays. Ces domaines constituent des indices critiques
en un double sens: en tant
qu’événements perturbateurs
de l’ordre ancien et en tant
que moments révélateurs du

ANIBAL FRIAS
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coração da modernidade, uma
atitude anti-moderna.

nity, an anti-modern attitude
is manifested.

cours du monde, où se manifeste, au cœur de la modernité,
une attitude antimoderne.

Palavras-chave: Fernando Pessoa, Modernidade, Metrópole,
Técnica, Quinto Império
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O E S TA D O N OVO
PORTUGUÊS E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA
“ECONOMIA NACIONAL
CORPORATIVA”

THE PORTUGUESE ESTADO NOVO AND THE
INSTITUTIONALISATION
OF THE “NATIONAL CORPORATIVE ECONOMY”

L’ESTADO NOVO PORTUGAIS ET L’INSTITUTIONNALISATION DE
L’«ECONOMIE NATIONALE CORPORATIVE»

Este artigo propõe um retorno
à problemática do corporativismo fascista, em geral, e
da experiência corporativa
portuguesa, em particular,
no sentido de recentrar a
análise historiográfica do
“corporativismo português”
nas suas evidências de sistema
económico capitalista cuja
reorganização é dirigida por
um Estado em reconstrução.
As conhecidas fragilidades
da “economia corporativa”
portuguesa, há muito notadas
no plano teórico (do sistema)
e no domínio prático (da
organização), têm votado o
corporativismo a uma crescente proscrição na historiografia
portuguesa. O presente ensaio
contesta essa tendência recente.
A nossa argumentação evoca
a centralidade do processo de
institucionalização da “economia nacional corporativa” na
reconstrução autoritária do
Estado português entre 1926
e 1939.

This article proposes a return
to the problematic of fascist
corporatism, in general, and
the Portuguese corporative
experience, in particular, in
the sense of recentring the
historiographical analysis of
“Portuguese corporatism”
in its evidence of a capitalist economic system whose
reorganization is directed by
a State in reconstruction.
The known frailties of Portuguese “corporative economy”,
long noticed in the theoretical
plane (of system) and the practical domain (of organisation),
have deemed corporatism
to a growing expulsion in
Portuguese historiography.
The present essay contests
this recent tendency. Our
argumentation evokes the
centrality of the process of
institutionalization of “corporative national economy” in
the authoritarian reconstruction of the Portuguese State
between 1926 and 1939.

Cet article propose un retour
à la problématique du corporatisme fasciste, en général, et
de l’expérience corporative
portugaise en particulier,
dans le sens de recentrer
l’analyse historiographique
du «corporatisme portugais»
dans ses évidences de système
économique capitaliste, dont
la réorganisation est dirigé par
un État en reconstruction.
Les faiblesses connues de
l’«économie corporative»
portugaise, aperçues depuis
longtemps dans le plan
théorique (du système) et
dans le domaine pratique
(de l’organisation), ont
condamné le corporatisme à
une proscription croissante de
l’historiographie portugaise.
Le présent essai conteste cette
tendance récente. Notre argumentation évoque la centralité
du processus d’institutionnalisation de «l’économie
nationale corporative» dans
la reconstruction autoritaire
de l’État portugais entre 1926
et 1939.

ÁLVARO GARRIDO
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RICARDO MARTÍN DE LA GUARDIA Y GUILLERMO Á. PÉREZ SÁNCHEZ
O MUNDO APÓS O COLAPSO DO COMUNISMO
SOVIÉTICO: CRISES E
TRANSFORMAÇÕES NA
MUDANÇA DE SÉCULO
NO MÉDIO E PRÓXIMO
ORIENTE

THE WORLD AFTER THE
COLLAPSE OF SOVIET
COMMUNISM: CRISIS
AND CHANGES IN THE
TRANSITION FROM ONE
CENTURY TO ANOTHER
IN MIDDLE AND NEAR
EAST

LE MONDE APRES L A
CHUTE DU COMMUNISME SOVIETIQUE:
CRISE ET TRANSFORMATIONS DANS LA TRANSITION DE SIECLES DANS
LE MOYEN ET PROCHEORIENT

Durante os anos oitenta do
século XX, a década da grande
mudança, verificou-se uma
série de acontecimentos que,
impulsionados pelo novo
l i b e r a l i s m o e p e l a p e rd a
de identidade da esquerda,
transformaram a realidade do
mundo. No final da década, o
processo de reforma iniciado
na União Soviética fracassou
redondamente, dando origem
à desintegração da URSS. Em
paralelo, os países de Leste,
tendo como satélites os países
soviéticos após a Segunda
Grande Guerra Mundial,
não só abandonaram a sua
forma de organização política
e económica, baseada num
socialismo real, mas iniciaram também um processo
de transição em direcção à
democracia parlamentar e à
economia de mercado, com
o objectivo de obter sucesso
na sua vinculação à União
Europeia. Em simultâneo, o
domínio extra ocidental foi
influenciado pelas mudanças

During the 80s in the 20 th
Century – a Decade of Great
Change – a series of events,
boosted by the new liberalism
and the loss of identity of
the left-wing policy, changed
the world. At the end of the
decade, the Soviet Reformation Process had evidently
failed leading to the disintegration of the USSR. In
a parallel way, the Eastern
countries – satelised by the
Soviets after the WW2 – gave
up on their economic and
political organisation, based
on the existing socialism,
and started moving towards a
parliamentary democracy and
a market economy in pursuit
of becoming a member of
the European Union. At the
same time, Extra Western
countries were influenced by
events occurred in Europe.
This led to a new accommodation of international
relations at the end of the
Cold War and the consolidation of the United States as

Au cours des années 80 du
XX e siècle, la décennie du
grand changement, une série
d’événements se sont vérifiés, stimulés par le nouveau
libéralisme et par la perte de
l’identité de la politique de
gauche, ont transformé la
réalité mondiale. À la fin de
la décennie, le processus de
réforme de l’Union Soviétique
avait évidemment échoué,
conduisant à la désintégration
de l’URSS. Parallèlement, les
pays de l’Est, ayant comme
satellites les pays soviétiques
après la Seconde Guerre
Mondiale, ont non seulement
renoncé à leur organisation
politique et économique,
basé sur le socialisme réel,
mais ont aussi commencé un
processus de transition vers
la démocratie parlementaire
et l’économie de marché,
afin de réussir sa lien avec
l’Union Européenne. Simultanément, le contrôle extra
occidental a été influencé par
les changements survenus en

509

ocorridas na Europa. Verificou-se uma reacomodação das
relações internacionais antes
do final da Guerra Fria e o
subsequente reforço da ideia
dos Estados Unidos como
líder mundial. Desta forma, o
antigo conflito Este-Oeste foi
substituído pelo agravamento
das tensões Norte-Sul e o
aparecimento de novos focos
de atrito (ou o reacendimento
de focos antigos) que ilustram
na perfeição as contradições
e limites na nova ordem
internacional na mudança
de século.

world leader. The East-West
tension was replaced by the
North-South tension and
the resurgence of new tensions –or the reactivation of
old ones- which reflected the
contradiction and limits of
the New International Order
in the transition process from
one century to another

Europe. Cela a conduit à un
réajustement des relations
internationales avant la fin
de la Guerre Froide et à la
consolidation des États-Unis
comme leader mondial. Ainsi,
l’ancien conflit Est-Ouest a
été remplacé par l’aggravation des tensions Nord-Sud
et l’émergence de nouvelles
tensions (ou la réactivation
d’anciennes tensions) qui
reflètent parfaitement les
contradictions et les limites
dans le nouvel ordre international dans le changement
de siècle.

Palavras-chave: Crise, Mudança, Guerra Fria, Comunismo
Soviético, Muro de Berlim,
Nova Ordem Internacional
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Cold War, Soviet Communism,
Berlin Wall, New International
Order
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A REPÚBLICA: UMA HISTÓRIA POLÍTICA

THE REPUBLIC: A PO LITICAL HISTORY

LA REPUBLIQUE: UNE
HISTOIRE POLITIQUE

A noção de República
construiu-se em contínua
referência aos «modelos» da
Antiguidade grega e romana.
Reúne os conceitos de liberdade, igualdade e cidadania.
Mas sofreu adaptações muito
diferentes, segundo as crises
que afectaram as sociedades
europeias, das Repúblicas
italianas do pré Renascimento à revolução francesa
e depois disso. Assim, hoje
em dia coloca-se a questão
da universalidade da noção
quando as referências comuns

The notion of Republic was
built on continuous reference
to «models» of Ancient Greece
and Rome. It unites concepts
of freedom, equality and citizenship. However, it suffered
various different adaptations,
according to the crises which
affected European societies,
Italian Republics of the PreRenaissance to the French
Revolution and afterwards.
Thus, nowadays the question
of the universality of the notion is posed when common
references are questioned, like

La notion de République
s’est construite en référence
constante aux «modèles» de
l’Antiquité grecque et romaine. Elle réunit les concepts
de liberté, d’égalité, de citoyenneté. Mais elle a connu
des adaptations très diverses
au gré des crises qui ont affecté les sociétés européennes,
des Républiques italiennes
de la pré-Renaissance à la
Révolution française et audelà. Si bien qu’aujourd’hui
la question de l’universalité
de la notion se pose dès lors
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são postas em causa, como a
soberania, o povo e a vontade
global. Deste modo, ficam no
ar perguntas sobre o confronto entre a historicidade do
conceito e a sua inscrição na
institucionalização da Europa.

sovereignty, the people and
global will. In this manner,
questions are left unanswered
in confronting the historicity
of the concept and its enrolment in the institutionalisation of Europe.

que les références communes
sont mises en cause : la souveraineté, le peuple, la volonté
générale. On s’interrogera
donc sur la confrontation
entre cette historicité du
concept et son inscription
dans l’institutionnalisation
de l’Europe.

Palavras-chave: Historicidade
da República, Universalidade,
Princípios e regimes republicanos
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FINIS PATRIAE E CONSCIÊNCIA DE CRISE NO
PORTUGAL CONTEMPORÂNEO

FINIS PATRIAE AND THE
CONSCIENCE OF CRISIS
I N C O N T E M P O R A RY
PORTUGAL

F I N I S PAT R I A E E T L A
CONSCIENCE DE CRISE
AU PORTUGAL CONTEMPORAIN

Das invasões francesas (1807
‑1811) à actualidade, o tópico
do fim da pátria tornou-se
muito comum entre os intelectuais portugueses. Como
compreender a sua atracção
por esta problemática, quando
relacionada com a existência
das nações e dos estados,
num tempo de secularização
e laicização dessas mesmas
sociedades? A referência à
possibilidade do fim da pátria sempre se prendeu com
a consciência de crise e das
dificuldades em vencer os
problemas com que a nação
se foi confrontando, dos anos
de tutela estrangeira à perda
do Brasil, passando pelas dificuldades económicas e financeiras e pelas ameaças externas
sobre a metrópole ou sobre os
territórios ultramarinos. Por

Since the French invasions
(1807-1811) until now, the
theme of the end of the nation became very common
among Por tuguese intellectuals. How to understand
their attraction towards this
problematic, when related
with the existence of nations
and states, in a time of secularization and laicism of these
same societies? The reference
to the possibility of the end
of the nation has always been
connected with the conscience
of crisis and the difficulties
in surpassing the problems
with which the nation was
faced, of the years of foreign
tutelage to the loss of Brazil,
passing through economic
and financial difficulties and
the external threats on the
metropolis or on foreign ter-

Depuis les invasions françaises
(1807-1811) jusqu’à présent,
le thème de la fin de la patrie
est devenu très commun parmi les intellectuels portugais.
Comment comprendre leur
attraction par cette problématique, lorsqu’elle concerne
l’existence des nations et
des états, à une époque de
sécularisation et laïcisation
de ces sociétés? La référence
à la possibilité de la fin de
la patrie a toujours été liée
à la conscience de la crise et
des difficultés à surmonter les
problèmes auxquels la nation
se confrontait, des années de
la tutelle étrangère à la perte
du Brésil, en passant par les
difficultés économiques et
financières et les menaces extérieures sur la métropole ou
sur les territoires d’outre-mer.
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outro lado, inscreve-se, não
raro, num muito difundido
biologismo social que, em
termos deterministas, antecipa
o futuro, dramatizando a catástrofe iminente. A figuração
da morte da nação exprime
uma sensibilidade apocalíptica
que anuncia um fim próximo.
Mas transporta também uma
intencionalidade de reinício e
ressurgimento – quando não
de revolução social e política.
Esta aspiração de renascença
correspondia afinal às expectativas do homem moderno,
dividido entre o mundo tradicional e o novo mundo saído
das transformações da Revolução Industrial. Pretende
compreender-se como numa
nação periférica, especialmente nos finais do século XIX e
princípios do século seguinte,
as suas elites dramatizaram a
existência da monarquia, da
pátria, da nação, do século,
do mundo – como se esse fim
anunciado fosse a condição
para a renovação. Processo
adoptado também por outros
intelectuais europeus – caso
dos chamados regeneracionistas em Espanha. E embora
Portugal não tenha sido, a este
respeito, caso único, talvez se
possa admitir que a voga do
tópico Finis Patriae se tenha
agitado até mais tarde do que
noutras nações, até mesmo ao
presente.

ritory. On the other hand,
it is not rarely inserted in a
widely diffused social biologism which, in determinist
terms, anticipates the future,
dramatizing the imminent
catastrophe. The figuration of
the death of a nation expresses
an apocalyptic sensibility
which announces the close
end. But it also carries an
intentionality of a new beginning and resurgence – when
not of social and political
revolution. This aspiration
of rebirth corresponded to the
expectations of the modern
man, divided between a traditional world and a new world
born from the transformations
of the Industrial Revolution.
We aim to understand how, in
a peripheral nation, especially
at the end of the 19 th Century and beginnings of the
following century, the elites
dramatized the existence of
the monarchy, the country,
the nation, the century, the
world – as if this end which
was announced was the condition for renovation. Process
adopted also by other European intellectuals – the case of
the so-called regenerationists
in Spain. And, although Portugal was not, in this respect,
the only case, maybe it can
be admitted that the vogue
of the theme of Finis Patriae
was agitated until later on
than other nations, until even
the present.

D’autre part, il s’encadre, pas
rarement, dans un biologisme
social largement diffusé qui,
en termes déterministes, anticipe l’avenir, dramatisant la
catastrophe imminente. La
figuration de la mort de la
nation exprime une sensibilité
apocalyptique qui annonce
la fin proche. Mais il exerce
aussi une intentionnalité
de recommencement et de
résurgence – quand pas de
révolution sociale et politique. Cette aspiration de
renaissance correspondait aux
attentes de l’homme moderne,
partagé entre un monde traditionnel et un monde nouveau,
émergé des transformations
de la Révolution Industrielle.
Nous cherchons à comprendre
comment, dans une nation
périphérique, surtout à la
fin du XIX e siècle et début
du siècle suivant, ses élites
avaient dramatisé l’existence
de la monarchie, de la patrie,
de la nation, du siècle, du
monde – comme si cette fin
annoncée était la condition
pour la rénovation. Processus
adopté également par d’autres
intellectuels européens – le
cas des soi-disant régénérationistes en Espagne. Et bien
que le Portugal n’était pas, à
cet égard, le seul cas, on peut
éventuellement, admettre que
la vogue du thème de Finis
Patriae a été agité jusqu’à
plus tard que dans les autres
nations, ou même jusqu’à
présent.
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Regeneração, Messianismo
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TIAGO AVÓ
PORTUGAL 1936: REPRESSÃO E ENQUADRAMENTO POLÍTICO

PORTUGAL 1936: REPRESSION AND POLITICAL
FRAMING

P O RT U G A L 1 9 3 6 : R E PRESSION ET CADRAGE
POLITIQUE

Estuda-se neste artigo a
influência da deflagração
da Guerra Civil de Espanha
nas políticas repressivas e
de enquadramento políticos
do Estado Novo. Procura-se
compreender quais foram as
respostas da Ditadura às acções de solidariedade com a II
República Espanhola e quais
os instrumentos utilizados no
controlo da Esfera Pública.
Analisa-se, para além disso,
o modo como o bloco social
de apoio do Estado Novo
e as suas elites dirigentes
encetaram esforços no sentido de apoiar a sublevação
nacionalista – no quadro das
solidariedades inter-fascistas
existente desde o início dos
anos 30 – violando o “Pacto
de não Intervenção”.

In this article is studied the
influence of the deflagration
of the Civil War of Spain in
the repressive politics and the
political framing of the Estado
Novo. We try to understand
the answers of the Dictatorship to the actions of solidarity towards the II Spanish
Republic and the instruments
used in controlling the Public
Sphere. What is analysed
besides that is the way how a
social block of support of the
Estado Novo and their leading
elites made efforts in the sense
of supporting the nationalist
rise – in the framework of
inter-fascists solidarities existing since the beginning of the
30s – violating the “Pact of no
intervention”.

Dans cet article, on étudie
l’influence de la déflagration
de la Guerre Civile d’Espagne
dans les politiques répressives
et du cadre politique de l’Estado Novo. Nous essayons de
comprendre quelles ont été les
réponses de la Dictature aux
actions de solidarité envers
la II République Espagnole
et quels instruments utilisés
dans le contrôle de la Sphère
Publique. Ce qui est analysé,
en plus, c’est la façon dont
le bloc social de soutien de
l’Estado Novo et de ses élites
dirigeantes ont entrepris
des efforts dans le sens de
soutenir le soulevement
nationaliste – dans le cadre
des solidarités inter-fascistes
existantes depuis le début des
années 30 – violant le «Pacte
de non-intervention».

Pa l a v r a s - C h a v e : G u e r ra
Civil Espanhola, Repressão,
Resistência, Autoritarismo,
Anti-Fascismo

Keywords: Spanish Civil
War, Repression, Resistence,
Authoritarism, Anti-Fascism

Mots-clés: Guerre Civile Espagnole, Répression, Résistance,
Autoritarisme, Antifascisme

CRISE E CRISES NO DISCURSO DE SALAZAR

CRISIS AND CRISES IN
THE SPEECH OF SALAZAR

CRISE ET CRISES DANS LE
DISCOURS DE SALAZAR

O conceito de crise é fundamental na história ou no
discurso sobre a história. Pode
inclusivamente fundamentar a
formação de novos regimes e

The concept of crisis is
fundamental in history or
in the speech on history.
It can even fundament the
formation of new regimes and

La notion de crise est fondamentale dans l’histoire ou
dans le discours sur l’histoire.
Elle peut même être le fondement de la formation de
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sistema políticos. Foi isso que
sucedeu com o fascismo e com
outros sistemas próximos de
tipo autoritário/totalitário.
A crise do regime liberal gerou
a formação de conceitos de
“estados novos” de tipo social,
que começaram por passar
pela formação do fascismo italiano e, antes, pela formação
do regime soviético. Salazar,
como todos os nacionalistas,
repudiou o demoliberalismo e
o socialismo comunista, mas
tentou afastar-se do regime
de Mussolini. E, ao logo do
seu discurso, foi sempre invocando a “crise” ou “cada crise”
para justificar a consolidação
do seu sistema, dito “original”,
ou para explicar a necessidade
da sua persistência.

political systems. That was
what happened with fascism
and other systems close to
the authoritarian/totalitarian
type. The crisis of the liberal
regime generated the concept
formation of “new states” of a
social type, which startes by
passing through the formation
of Italian fascism and, before,
the formation of the soviet
regime. Salazar, as all nationalists, rejected demoliberalism
and social communism, but
tried to stay away from Mussolini’s regime. And, along his
speech, was always invoking
the “crisis” or “each crisis” to
justify the consolidation of
his so-called “original” system
or to explain the need of his
persistence.

nouveaux régimes et systèmes
politiques. C’est ce qui s’est
passé avec le fascisme et
d’autres systèmes proches du
type autoritaire/totalitaire. La
crise du régime libéral a crée
la formation de concepts de
«nouveaux états» d’un type
social, qui ont commencé
pour passer par la formation
du fascisme italien et, auparavant, par la formation du
régime soviétique. Salazar,
comme tous les nationalistes,
a rejeté le démo-libéralisme
et le socialisme communiste,
mais a essayé de s’écarter du
régime de Mussolini. Et,
le long de son discours, a
toujours invoqué la «crise»
ou «chaque crise» pour
justifier la consolidation
de son système, soi-disant
«original», ou pour expliquer
le besoin de sa persistance.

Pa l a v r a s - c h a v e : S a l a z a r,
Fascismo, Estado Novo, Crise,
Nacionalismo
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Estado Novo, Crisis, Nationalism
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O REPUBLICANISMO E
A OPOSIÇÃO EXILADA:
COMBATES E CRISES

REPUBLICANISM AND
THE EXILED OPPOSITION: FIGHTS AND
CRISES

LE REPUBLICANISME ET
L’OPPOSITION EXILE:
COMBATS ET CRISES

Em 1926, a crise do regime
gera dois tipos de reacção
dos intervenientes políticos
e militares; a condenação do
modelo de Estado e a procura de uma “nova solução”
política com a implantação
da ditadura e a construção de
um regime fascista; e a defesa
dos ideais democráticos, tendo

In 1926, the regime’s crisis
generates two types of reaction regarding the political
and military intervenients; the
condemnation of the model
of State and the search for
a “new political solution”
with the implementation of
dictatorship and the construction of a fascist regime; the

En 1926, la crise du régime
génère deux types de réaction
des intervenants politiques
et militaires; la condamnation du modèle d’Etat et la
recherche d’une «nouvelle solution» politique avec la mise
en place de la dictature et la
construction d’un régime fasciste; et la défense des idéaux
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por base a revolta armada e o
repensar das antigas práticas
políticas do regime deposto. Assim sendo, nos anos
seguintes, a oposição busca
reformular o próprio conceito
de Estado e das suas relações
da sociedade, transformando
o republicanismo no símbolo
de uma oposição ideologicamente heterogénea, mas que
mantém o idealismo democrático republicano como a sua
bandeira de combate.

defence of democratic ideals,
having as a basis the armed
revolt and the rethinking of
ancient political practices of
the deposed regime. Thus,
in the following years, the
opposition reformulated its
own concept of State and
their relations of society,
transforming republicanism in
the symbol of an opposition
ideologically heterogeneous,
but which maintains the
republic democratic idealism
as its fighting flag.

démocratiques, ayant comme
base la révolte armée et le repenser des anciennes pratiques
politiques du régime déchu.
Ainsi, dans les années suivantes, l’opposition cherche à
reformuler son propre concept
d’Etat et de ses relations de la
société, transformant le républicanisme dans le symbole
d’une opposition idéologique
hétérogène, mais qui maintient l’idéalisme république
démocratique comme son
drapeau de combat.

Palavras-chave: Oposição,
Ditadura militar, Salazarismo,
Reviralho, Republicanismo

Keywords: Opposition, Military dictatorship, Salazarism,
Reviralho (republican revolts
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Características Gerais da Revista, Normas de Arbitragem Científica,
da apresentação e da publicação dos originais
1.

A revista Estudos do Século XX é uma Revista com sistema de arbitragem científica,
propriedade do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade
de Coimbra-CEIS20, financiado plurianualmente pela Fundação para a Ciência
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científico da revista, e pelos Coordenadores dos Grupos de Investigação. Também
poderão participar nesse Conselho os membros ou alguns membros da Comissão
Externa Permanente de Aconselhamento Científico (CEPAC) do CEIS20.
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os resultados das investigações que se vão realizando sobre o século XX.
5. Tendo em conta a finalidade referida, colaborarão na revista com artigos científicos,
recensões, notícias ou outro tipo de trabalhos, os membros do CEIS20 e outros
investigadores de reconhecida idoneidade científica, que serão expressamente
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6. Todas as contribuições submetidas à apreciação serão sujeitas a um processo de
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siglas utilizadas em notas e outros elementos formais, adaptando-os ao sistema
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516

Estudos do Século XX
Journal features, peer review standards and conference presentation
and journal article publication rules
1.

Estudos do Século XX is a journal subject to peer review, which is the property
of the Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de
Coimbra – CEIS20 (Centre of 20th century interdisciplinary studies – CEIS20),
with multi-annual funding from the Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(Foundation for Science and Technology). The journal is published by Imprensa
da Universidade de Coimbra (Coimbra University Press).
2. The Board is composed of the Director and two Secretaries, one of whom act
as the coordinator of the issue in question. An issue may, however, have two
coordinators.
3. The journal’s Editorial Committee is composed of renowned foreign researchers,
who lend scientific merit to the journal, and the Research Group Supervisors.
The Committee may also include some or all members of the CEIS20 External
Scientific Advisory Board.
4. Each issue focuses on one theme, the core purpose of the journal being, however,
to disseminate the findings of research carried out on the 20th century.
5. In view of such objective, the members of CEIS20 and other researchers of
recognized scientific competence, who are expressly invited by the Journal
coordinator, may submit scientific papers, recensions, news reports or other
writings, which are published by decision of the Editorial Board. The CEIS20
lists a Call for Papers.
6. All submissions undergo peer review. The coordinator of the issue in question
selects the texts for publication based on the referees’ opinions. The authors will
receive notice of the opinions and the acceptance for publication.
7. The authors are required to revise only the first proof sheet.
8. The Board and Publisher have the right to amend references, quotations, acronyms
used in notes, and other formal elements of the text, according to the system
adopted by the journal.
9. For each article submitted, the author receives two copies of the relevant journal
issue and 13 printed copies of the article in question.
10. The authors are expected to take full responsibility for the opinions expressed in
their articles.

517

Etudes du XXe Siècle
Caractéristiques Générales de la Revue, Normes de l’Arbitrage Scientifique,
de la Présentation et de la publication des Originaux
1.

La revue Estudos do Século XX (Etudes du XXe Siècle) est une Revue disposant d’un
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A revista Estudos do Século XX é uma publicação do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS20, com sistema de arbitragem
científica que tem por finalidade dar a conhecer os resultados das investigações que
se vão realizando sobre a História Contemporânea.
A sua redacção prepara agora o número 11, a sair em 2011 e que terá como
tema “Fazer História Contemporânea. Temas, métodos e problemas”. Pretende-se,
desta forma, estimular um conjunto de reflexões que venham privilegiar os aspectos
considerados no título, que se poderão especificar melhor do seguinte modo:
1 – Interesse em “fazer História Contemporânea” (nomeadamente do século XX,
temática fundamental da revista), seus problemas, suas dificuldades e suas limitações.
2 – Problemas da contemporaneidade na História: as noções de tempo-presente e
a história dos séculos XX e XXI.
3 – As abordagens do “contemporâneo”: novos métodos, fontes e bases de dados,
temas abordados ou a abordar, interdisciplinaridade e problemas da memória e das
fontes orais. A intercessão com as ciências sociais, nomeadamente a antropologia, a
sociologia, a politologia, as ciências da informação e da comunicação.
4 – Análise crítica de temas de «História da “História Contemporânea”».
A revista Estudos do Século XX apela assim à submissão de trabalhos, sob a forma de
artigos científicos ou recensões bibliográficas, que venham ao encontro das referidas
temáticas.
Os interessados em colaborar deverão enviar por e-mail para iml@ci.uc.pt até
ao dia 30 de Dezembro de 2010, a indicação do título provisório do trabalho, um
resumo até 100 palavras e uma nota biográfica (incluindo nome, grau académico e
instituição onde foi obtido, afiliação e endereço institucional completo, número de
telefone/fax, e-mail e até 5 publicações recentes). No caso dos artigos, os interessados
deverão também especificar a linha temática em que os pretendem incluir.
Até 15 de Janeiro de 2011 os interessados serão notificados da aceitabilidade dos
seus trabalhos, devendo enviar os textos completos em formato digital, por e-mail
para iml@ci.uc.pt, até 15 de Março de 2011. Não serão aceites trabalhos recebidos
depois desta data.
As colaborações deverão ser originais e inéditas, e não poderão ter sido submetidas
à apreciação para publicação noutras revistas. Os textos poderão apresentar-se em
português, espanhol, francês e inglês, e deverão ser processados em formato Microsoft
Word, tipo Times New Roman, tamanho 12, a espaço e meio, (com excepção das
citações longas e das notas de rodapé, que deverão ser em tamanho 10, espaço simples).
Os artigos científicos deverão ter até 50.000 caracteres (incluindo espaços, notas
de rodapé e bibliografia final) e ser acompanhados de um resumo até 100 palavras
e de cinco palavras-chave, em português, inglês e francês. Em caso de dificuldade
por parte do autor, a Direcção da revista encarregar-se-á de mandar traduzir para as
línguas estrangeiras. Caso excedam os limites indicados, os artigos não serão aceites.
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Todas as contribuições submetidas à apreciação serão sujeitas a um processo de
avaliação por pares (peer review) da revista. A decisão final sobre a publicação dos
textos compete ao coordenador de cada número da revista, depois de considerados
os pareceres dos pares (referees). Os pareceres e a decisão tomada sobre os trabalhos
recebidos serão comunicados aos respectivos autores.
As referências da bibliografia final e as citações devem obedecer à Norma Portuguesa
405-1 (1994) e actualizações. Os artigos que não obedeçam às normas serão devolvidos.

Exemplos:
Referência de um livro: WINOCK, Michel – O Século dos Intelectuais. 1ª ed. Lisboa: Terramar,
2000. 747 p. ISBN 972-710-280-8.
Referência de um livro de vários autores: MERRILLS, J. G.; ROBERTSON, A. H. – Direitos
Humanos na Europa: um estudo da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Lisboa: Instituto
Piaget, 2003. 381 p. ISBN 972-771-679-2.
Citação de uma obra já referida anteriormente: WINOCK, Michel – O Século ..., p. 72-74.
Ou Idem, ibidem, p. 72-74.
Referência de um artigo/capítulo em obra colectiva: SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis – Portugal
y Castilla-León: dos destinos unidos. In TORRE GÓMEZ, Hipólito de la – España y
Portugal. Siglos IX-XX: Vivencias históricas. Madrid: Editorial Sintesis, 1998. ISBN 84-7738616-1. p. 23-46.
Referência de um artigo de revista/jornal: DOWTY, Alan – The Past and Future of Israel.
Estudos do Século XX. Coimbra: IUC. ISSN 1645-3530. Nº 8 (2008) p. 27-40.
Citação de documento electrónico:
Artigo de revista: TORGAL, Luís Reis – A Universidade entre a Tradição e a Modernidade.
Revista Intellectus [ Em linha]. Vol. I. ( 2008). [Consult. 27 de Agosto de 2010]. Disponível
em WWW: < URL: http://www.intellectus.uerj.br>. ISSN 1676-7640.
Livro: MACHIAVELLI, Niccoló – The Prince. [ Em linha]. Trad. W. K. Marriott; ed. Randy
Dillon. Texas: Veroglyphic Publishing, 2009. [Consult. 27 de Agosto de 2010]. Disponível
em WWW: < URL: http://books.google.com/books>. ISBN 1442131195.

Calendário

30 de Dezembro de 2010 – fim do prazo para manifestação do interesse em colaborar;
15 de Março de 2011 – fim do prazo de entrega dos trabalhos;
Novembro de 2011 – edição do volume XI da revista Estudos do Século XX.

Contactos

Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS20
Rua Filipe Simões, n.º 33
3000-186 Coimbra, Portugal
Tel.: +351 239 708 870
Fax.: +351 239 708 871
e-mail: iml@ci.uc.pt
url: www.ceis20.uc.pt
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Estudos do Século XX
Call for papers

Estudos do Século XX (20th Century studies) is a journal subject to peer review, the
purpose of which is to disseminate the findings of research performed in Portuguese
Contemporary History.
The editorial office is now preparing the 11th issue, which will come out in 2011 and
will be called “Fazer História Contemporânea. Temas, métodos e problemas” (Make
Modern History. Themes, methods and problems). Themes, methods and problems).
It is intended to stimulate, in this way, a set of reflections that come to privilege the
aspects considered in the title, which may will be better specified in the following way:
1 – Interest in “doing Modern History” (including the twentieth century, fundamental
theme of the journal), their problems, their difficulties and limitations.
2 – Issues in contemporary history: the notions of time-present and the history
of 20th and 21th centuries.
3 – The approaches of “contemporary”: new methods, sources and databases, themes
for discussion or to be discussed, and interdisciplinary problems of memory and oral
sources. The intercession with the social sciences, including anthropology, sociology,
political science, the information and communication sciences.
4 – Critical analysis of issues of «History of “Modern History”».
The journal Estudos do Século XX therefore calls for paper submission, in the form
of scientific articles or recensions, on one of the aforementioned topics.
The papers’ draft titles, abstracts consisting of a maximum of 100 words and
biographical notes (including name, academic degree and institution where said
degree was obtained, affiliation and complete address of the institution, telephone/
fax number, email and up to 5 recent publications) must be submitted via email to
iml@ci.uc.pt by 30 december 2010. Furthermore, interested parties are also required
to specify the theme under which they wish to submit their papers.
The authors of accepted papers shall receive relevant notice until 15 january 2011,
and the complete texts must be sent in digital copy via e-mail – iml@ci.uc.pt – by
15 march 2010. No submissions will be accepted after this date.
All submissions must be original and previously unpublished, and may not be
submitted for publication in other journals. The papers may be in Portuguese, Spanish,
French or English language. They are required to be in Microsoft Word, using Times
New Roman font, 12 points, 1.5 spacing between lines, (long quotations and footnotes
must use 10 point font and simple spacing between lines).
The papers shall consist of a maximum of 50.000 characters (including spaces,
footers and bibliographical references) and will include a maximum of a 100 word
summary and five key-words, in Portuguese, English and French. The Editorial
Board may provide for the translation into these foreign languages, if requested by
the author. All papers exceeding the word limits herein specified will not be accepted
for publication.
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All submissions shall undergo peer review. The coordinator of each issue will be
responsible for selecting the texts for publication, based on the opinions of the referees.
The authors will receive notice of the opinions and acceptance for publication.
The bibliographical references and quotations must comply with Portuguese
Standard 405-1 (1994) and relevant updates. The articles that they do not obey the
norms will be returned.

Examples:
Book reference: WINOCK, Michel – O Século dos Intelectuais. 1ª ed. Lisboa: Terramar, 2000.
747 p. ISBN 972-710-280-8.
Multiple-author book reference: MERRILLS, J. G.; ROBERTSON, A. H. – Direitos Humanos
na Europa: um estudo da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Lisboa: Instituto Piaget,
2003. 381 p. ISBN 972-771-679-2.
Reference to a book quoted before: WINOCK, Michel – O Século ..., p. 72-74. Or Idem,
ibidem, p. 72-74.
Reference to an article/chapter in a book: SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis – Portugal y
Castilla‑León: dos destinos unidos. In TORRE GÓMEZ, Hipólito de la – España y Portugal.
Siglos IX-XX: Vivencias históricas. Madrid: Editorial Sintesis, 1998. ISBN 84-7738-616-1.
p. 23-46.
Reference to journal/newspaper article: DOWTY, Alan – The Past and Future of Israel. Estudos
do Século XX. Coimbra: IUC. ISSN 1645-3530. Nº 8 (2008) p. 27-40.
Reference to electronic document:
Journal: TORGAL, Luís Reis – A Universidade entre a Tradição e a Modernidade. Revista
Intellectus [ Em linha]. Vol. I. ( 2008). [Consult. 27 de Agosto de 2010]. Disponível em
WWW: < URL: http://www.intellectus.uerj.br>. ISSN 1676-7640.
Book: MACHIAVELLI, Niccoló – The Prince. [ Em linha]. Trad. W. K. Marriott; ed. Randy
Dillon. Texas: Veroglyphic Publishing, 2009. [Consult. 27 de Agosto de 2010]. Disponível
em WWW: < URL: http://books.google.com/books>. ISBN 1442131195.

Timeframe

30 December 2010 – deadline for title and abstract submission;
15 March 2011 – deadline for delivery of papers and recensions;
November 2011 – publication of the XI of the Estudos do Século XX.

Contacts

Centre for 20th Century Interdisciplinary Studies of the University of Coimbra –
CEIS20.
Rua Filipe Simões, n.º 33
3000 Coimbra, Portugal
Tel.: +351 239 708 870 + 351 239 708 870
Fax.: +351 239 708 871
email: estudos.sec.xx@gmail.com; iml@ci.uc.pt
url: www.ceis20.uc.pt
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Etudes du XXe siècle
Call for papers
La revue Estudos do Século XX (Etudes du XX e Siècle) est une publication du Centre
d’Etudes Interdisciplinaires du XXe Siècle de l’Université de Coimbra disposant d’un
système d’arbitrage scientifique qui a pour finalité de faire connaître les résultats des
recherches effectuées sur l’Histoire Contemporaine.
Sa rédaction prépare actuellement le numéro 11, dont la sortie est prévue pour
2011 et qui aura pour thème “Fazer História Contemporânea. Temas, métodos e
problemas” (Faire Histoire Contemporaine. Thèmes, méthodes et problèmes). L’objectif
est donc stimuler un ensemble de réflexions qui privilégient les aspects décrits dans
le titre, qui peuvent être mieux précis de façon suivante:
1 – L’intérêt pour «faire de l’histoire contemporaine» (y compris le XXe siècle, thème
fondamental de la revue), ses problèmes, ses difficultés et limitations.
2 – Enjeux de l’histoire contemporaine: les notions de temps présent et l’histoire
du XXe et XXIe siècles.
3 – Les approches du «contemporain»: de nouvelles méthodes, sources et bases de
données, thèmes traités ou à traiter, interdisciplinarité et problèmes de la mémoire et
des sources orales. L’intercession avec les sciences sociales, notamment l’anthropologie,
sociologie, politologie, sciences de l’information et de la communication.
4 – Analyse critique des questions de «L’histoire de l’“Histoire Contemporaine”»
La revue Estudos do Século XX appelle ainsi à la présentation de travaux, sous la
forme d’articles scientifiques ou de comptes-rendus bibliographiques, qui rejoignent
les thématiques mentionnées.
Ceux qui souhaitent collaborer devront envoyer par courrier électronique iml@ci.uc.pt
jusqu’au 30 décembre 2010, l’indication du titre provisoire du travail, un résumé
comptant jusqu’à 100 mots et une note bibliographique (incluant leur nom, leur
titre universitaire et l’institution où celui-ci a été obtenu, leur filiation et leur adresse
institutionnelle complète, leur numéro de téléphone/fax, courrier électronique et
jusqu’à 5 publications récentes). En ce qui concerne les articles, les intéressés devront
également spécifier la ligne thématique dans laquelle ils souhaitent les inclure.
Jusqu’au 15 janvier 2011, les intéressés seront notifiés de l’acceptabilité de leurs travaux,
devant envoyer les textes complets sous le format numérique, par courrier électronique,
iml@ci.uc.pt, jusqu’au 15 mars 2011. Les travaux reçus après cette date seront refusés.
Les collaborations devront être originales et inédites, et ne devront pas avoir été
soumises à appréciation pour publication dans d’autres revues. Les textes pourront
être présentés en portugais, en espagnol, en français et en anglais, et devront être
transmis sous format Microsoft Word, type Times New Roman, taille 12, un espace
et demi, (à l’exception des citations longues et des notes en bas de page, qui devront
avoir la taille 10, espace simple).
Les articles scientifiques devront avoir jusqu’à 50.000 caractères (y-compris les
espaces, notes en bas de page et bibliographie finale) et se faire accompagner d’un
résumé jusqu’à 100 mots et cinq mots clé, en portugais, en anglais et en français. En cas
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de difficulté de la part de l’auteur, la Direction de la revue se chargera de la traduction
vers les langues étrangères. Les articles excédant les limites indiquées seront refusés.
Toutes les contributions envoyées seront soumises à une procédure d’évaluation
par des pairs (peer review) de la revue. La décision finale sur la publication des textes
revient au coordinateur de chaque numéro de la revue, une fois pris en compte les avis
des pairs (referees). Les avis et la décision prise sur les travaux seront communiqués
aux auteurs respectifs.
Les références de la bibliographie finale et les citations devront obéir à la Norme
Portugaise 405-1 (1994) et ses mises à jour. Les articles qui n’obéissent pas aux normes
seront renvoyés.

Exemples:

Référence d’un livre: WINOCK, Michel – O Século dos Intelectuais. 1ª ed. Lisboa: Terramar,
2000. 747 p. ISBN 972-710-280-8.
Référence d’un livre de plusieurs auteurs: MERRILLS, J. G.; ROBERTSON, A. H. – Direitos
Humanos na Europa: um estudo da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Lisboa: Instituto
Piaget, 2003. 381 p. ISBN 972-771-679-2.
Citation d’une oeuvre déjà précédemment citée: WINOCK, Michel – O Século ..., p. 72-74.
Ou Idem, ibidem, p. 72-74.
Référence d’un article /chapitre dans une oeuvre collective: SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis
– Portugal y Castilla‑León: dos destinos unidos. In TORRE GÓMEZ, Hipólito de la –
España y Portugal. Siglos IX-XX: Vivencias históricas. Madrid: Editorial Sintesis, 1998. ISBN
84-7738-616-1. p. 23-46.
Référence d’un article de revue/ journal: DOWTY, Alan – The Past and Future of Israel. Estudos
do Século XX. Coimbra: IUC. ISSN 1645-3530. Nº 8 (2008) p. 27-40.
Citation du document électronique:
Article de revue: TORGAL, Luís Reis – A Universidade entre a Tradição e a Modernidade.
Revista Intellectus [ Em linha]. Vol. I. ( 2008). [Consult. 27 de Agosto de 2010]. Disponível
em WWW: < URL: http://www.intellectus.uerj.br>. ISSN 1676-7640.
Livre: MACHIAVELLI, Niccoló – The Prince. [Em linha]. Trad. W. K. Marriott; ed. Randy
Dillon. Texas: Veroglyphic Publishing, 2009. [Consult. 27 de Agosto de 2010]. Disponível
em WWW: <URL: http://books.google.com/books>. ISBN 1442131195.

Calendrier

30 décembre 2010 – fin du délai pour la manifestation de l’intérêt à collaborer;
15 mars 2011 – fin du délai pour la remise des travaux;
novembre 2011 – édition du XI volume de la revue Estudos do Século XX.

Contacts

Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (Centre
d’Etudes Interdisciplinaires du XXe Siècle de l’Université de Coimbra) – CEIS20
Rua Filipe Simões, nº 33 | 3000 Coimbra, Portugal
Tel.: +351 239 708 870 | Fax.: +351 239 708 871
e-mail: iml@ci.uc.pt
url: www.ceis20.uc.pt
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