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Após doença prolongada, faleceu recentemente Luís Garcia e Sil-
va, um dos mais consistentes militantes do movimento libertário 
português depois do 25 de Abril.

Com a indefectível acção da sua companheira Elisa Areias, fo-
ram eles quem, com mais permanência e responsabilidade, as-
sumiram nas últimas três décadas a maior parte das tarefas de 
administração do Centro de Estudos Libertários, aí incluindo a 
publicação do jornal A Batalha e a sua instalação na actual sede, 
nos Olivais. 

Natural de Lisboa, onde fez os seus estudos, e médico de 
profissão, Luís Garcia e Silva desempenhou funções clínicas em 
Marrocos (Rabat) entre 1961 e 63; seguiu depois para o Reino 
Unido onde se especializou em dermatologia, tendo trabalhado 
em Glasgow, Newcastle e Londres. Regressado a Portugal e já 
com 37 anos de idade, foi apesar disso mobilizado para a guerra 
colonial, ficando em Luanda entre 1970 e 72. Depois do 25 de Abril, 
prosseguiu a sua carreira nos hospitais públicos, chegando a dirigir 
o serviço de dermatologia do Hospital de Sta. Maria em Lisboa. 
Desde a sua experiência na Grã-Bretanha, pelo menos, ficou um 
firme adepto da existência de um Serviço Nacional de Saúde.

Crítico do regime político ditatorial, foi um dos poucos novos 
militantes já amadurecidos que logo se juntaram na sede da Rua 
Angelina Vidal para tentar reconstruir um movimento libertário, 
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a partir do seu jornal mais representativo. São disso 
provas documentais várias das fotografias que esti-
veram patentes na recente Exposição da Biblioteca 
Nacional sobre o Centenário d’ A Batalha.

Embora afastado durante alguns anos – sobretu-
do no período mais turbulento dos anos 70 entre 
as tendências anarquistas, sindicalistas e «autóno-
mos» –, o Luís regressou às actividades propagan-
dísticas do CEL e, em 1988, no último número do 
jornal editado sob a orientação de Emídio Santana, 
ele entra para a redacção do jornal, posição que só 
abandonou em 2018, por evidentes razões de saú-
de. Foram, assim, trinta anos redondos de colabo-
ração redactorial permanente, decisiva para que o 
jornal se mantivesse presente nos escaparates. 

Profundo conhecedor da história do movimento 
anarquista internacional, Garcia e Silva foi tam-
bém autor de várias brochuras e cadernos edi-
tados em suplemento ao jornal, e concretizou a 
organização de várias iniciativas de debates e ex-
posições sob a égide do ‘Círculo Joaquina Dorado 
– Liberto Sarrau’ (anarquistas espanhóis que se 
tornaram amigos do CEL).

Ideologicamente talvez próximo do socialismo 
libertário a que aderia Moisés Silva Ramos, o Luís 
Garcia e Silva e a Elisa Areias foram os idealistas 
que, mais do que quaisquer outros, conseguiram 
fazer sobreviver A Batalha no espaço público, pros-
seguindo o esforço e o entusiasmo da equipa ante-
cedente onde (sem menosprezo para os restantes) 
têm de ser destacados os nomes de Emídio Santa-
na, Moisés Ramos e Lígia de Oliveira.

O seu convívio era franco e leal e sabia manifes-
tar as suas opiniões duma forma tranquila, embo-
ra assertiva, raramente abdicando das suas posi-
ções que tinha por estudadas e fundamentadas. 

Teve durante anos um papel chave na coorde-
nação da redacção do jornal, convocando as suas 
reuniões, que em geral tinham lugar ao sábado à 
tarde, mas nunca quis assumir formalmente a sua 
direcção, deixando essa tarefa para figuras que 
participavam de forma directa no CEL – primeiro 
Maria Magos Jorge e depois João Santiago, um au-
todidacta, que trabalhou a vida inteira como sapa-
teiro e que se manteve longos anos na direcção do 
jornal sempre em estreita colaboração com o Luís 
e a Elisa.

As notas que escreveu para o jornal, e inúme-
ras foram, logo desde 1975, revelam um homem 
de boa cultura, com leituras variadas e um gosto 
acentuado pela língua escrita e senhor dum estilo 
pessoal, que primava pela boa construção, a eco-
nomia vocabular e a clareza, tudo na linha das in-
dicações dadas por Luís António Verney nas suas 
cartas sobre Retórica e que António Sérgio dois 
séculos mais tarde actualizou. Sérgio era de resto 
um dos seus autores preferidos e sobre ele chegou 
a escrever com simpatia e adesão n’ A Batalha.

A sua tradição era pois ilustrada e iluminista, 
próxima da razão esclarecida, o que não deve sur-
preender em alguém que fez estudos médicos e no 
curso duma longa vida se dedicou à ciência. 

Como quer que seja, isto não o impediu de reco-
nhecer os malefícios do «progresso» e de prestar a 
maior atenção aos movimentos que contestavam 
o desenvolvimento industrial, abrindo as páginas 
do jornal a temáticas novas como a agricultura 
biológica, a luta contra a mineração e o fractura-
mento hidráulico (fracking).

Uma última palavra para a Elisa Areias, compa-
nheira duma vida, que muito o apoiou na doença, 
e para o Sérgio, o filho de ambos, a quem daqui 
saudamos com amizade e no maior respeito pela 
memória do Luís Garcia e Silva.
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Aqui estamos.

Nos inícios deste ano, um ser não-orgânico que, pelas leis da biologia, não se pode 
considerar propriamente vivo, entrou-nos pelas vidas adentro aos gritos, a bater pane-
laço, e pôs o planeta inteiro em estado de sítio. Foi tanta a desordem causada, tamanha 
a disrupção, nas vidas, nos espíritos, na sacrossanta economia, na política, no traba-
lho, que devemos com propriedade chamar-lhe PVEC – Processo Virótico Em Curso. 
No meio do ruído monotemático que se instaurou desde então, aqui vimos contribuir 
com mais algumas bagatelas, desta feita apontadas ao vírus supremo: a normalidade.

Querem gráficos e estatísticas? 
Tomem gráficos e estatísticas.

Apesar de muito se falar de saúde pública, de o espaço mediático partilhar sistematicamente a progressão de um gráfico 
único com um conjunto de variáveis restritas, talvez seja importante abrir a análise a outros dados que possam ajudar a 
explicar a razão para que tenhamos chegado aqui. Ora vejamos o que uma rápida consulta ao PORDATA – ferramenta gra-
ciosamente providenciada pela muy-benemérita Fundação Francisco Manuel dos Santos – nos diz:

V I V E R  N A 
N O R M A L I D A D E

Se se olhar para a última década, rapidamente se percebe que os gastos estatais na saúde têm diminuído gradualmente. 
A redução de investimento na saúde, entre 2009 e 2018, representa uma quebra de 7,6% em dez anos, ou quase 735 milhões 
de euros. Em percentagem do PIB, se o investimento era de 5,5% em 2009, estima-se que o valor não tenha ultrapassado os 
4,4% em 2018. De toda a riqueza produzida em Portugal, é cada vez menor a proporção que é investida nos serviços de saúde.
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Abrindo a análise aos últimos 25 anos, verifica-se que esta tendência não é de agora. Se alterarmos a variável e nos ocuparmos da muito falada questão da hospitalização («há camas 
suficientes para todos os doentes?»), pode confirmar-se que durante este período desapareceram 2152 camas para internamento nos hospitais gerais (quase 10%) e 3121 nos hospitais 
especializados (cerca de 59%). Quanto aos centros de saúde, não existem dados desde 2012, mas a tendência aponta para o seu desaparecimento e substituição pela hospitalização 
domiciliária (que é só mais um momento de reorganização da economia do lar, mas já lá chegaremos). Por 100 mil habitantes, o rácio é ainda mais demonstrativo deste decréscimo: 
diminuição de quase 14% nos hospitais gerais, mais de 60% nos especializados e a sua (quase) total erradicação nos centros de saúde.

do metodicamente. Claro que isto não é uma característica 
única do modelo de governação português. Num recente ar-
tigo escrito para a New Left Review (#122, Março-Abril 2020), 
Mike Davis mostra como o garrote que sufoca a saúde pú-
blica tem sido apertado há pelo menos 40 anos nos EUA. Os 
dados que nos apresenta são bem demonstrativos disso: o 
número de camas disponíveis nos hospitais diminuiu 39% 
entre 1981 e 1999. O racional económico por detrás desta 
decisão era bastante simples e fundava-se na ideia de que 
a diminuição de camas disponíveis iria aumentar o número 
de camas ocupadas para hospitalizações (esperava-se uma 
ocupação de 90%), de forma a que se atingisse uma maior 
rentabilidade. Esta métrica assenta na criação de modelos 
matemáticos que excluem imponderáveis, isto é, prevêem 
segundo as variáveis existentes num determinado momen-
to. Qualquer imprevisibilidade que surgisse – por hipótese, 
imaginemos um vírus desconhecido e incontrolável – não 
estaria prevista por esses modelos biopolíticos e os serviços 
hospitalares não conseguiriam dar a resposta necessária. 

Não é necessário recuar tanto tempo. Segundo Davis, 
desde a Segunda-Feira Negra de 2008, o número de fun-
cionários nos departamentos de saúde estatais e locais 
diminuiu em 25%, o orçamento do Centro de Controlo e 
Prevenção de Doenças (CDC) é 90% do que era na déca-
da passada e, desde que a administração Trump tomou 
posse, 21% dos departamentos locais de saúde regista-
ram reduções orçamentais apenas no ano fiscal de 2017. 
Também a saúde de emergência foi ignorada nos últimos 
três anos, com o encerramento do gabinete de pandemia 
da Casa Branca (criado em 2014, depois do eclodir do 
Ébola) e o término do projecto PREDICT (um programa 
de previsão e ajuda estabelecido depois da gripe das aves, 
de 2005). Segundo a Science, o PREDICT descobriu, ao 
longo da sua década de existência, 160 coronavírus po-
tencialmente perigosos em morcegos e outros animais.

Se esta é a realidade com que nos deparamos no público, 
não depositemos esperanças desproporcionais no privado. 
Das 18 principais farmacêuticas, 15 abandonaram o inves-
timento no desenvolvimento e investigações de novos anti-
bióticos e antivirais. Qual a explicação? A baixa rentabilida-
de, quando comparada com aquela que podia ser obtida a 
partir do investimento quase exclusivo nas três áreas mais 
procuradas e, por isso, potencialmente mais lucrativas: me-
dicina cardiovascular, tranquilizadores aditivos e medica-
ção para a impotência masculina. Com a antibiotical turn 
terminada e nos livros de história, Davis sugere que o reapa-
recimento de velhas doenças é uma inevitabilidade.  A reali-
dade é que a presciência é uma técnica difícil de aperfeiçoar 
e, naturalmente, todos devemos ficar particularmente cép-
ticos com a fecundidade de tantos epígonos nostradâmicos 
(lembram-se do nosso jornal em 2013?) nas últimas sema-
nas. Mas a verdade é que Davis, em 2005, tinha já escrito 
um livro muito clarividente, intitulado The Monster Next 
Door (Nova York, The New Press), que era dedicado à gripe 
aviária. O livro conclui com uma pergunta pertinente sobre 
surtos pandémicos: com monstros virais a baterem-nos à 
porta, alguém acordará a tempo? António Costa, em plena 
campanha eleitoral no ano passado, dizia que «a saúde será 
a jóia da coroa da próxima legislatura». Este, tal como ou-
tros, acordou tarde demais.

Assim, chegando a este ponto, perguntemos ingenua-
mente aos tais devotos: se a apologia do Estado reside na 
sua capacidade de se transmutar numa máquina constituí-
da pelas mais sofisticadas técnicas de antecipação, controlo, 
vigilância e correcção de riscos, como forma de proteger e 
garantir a segurança de todos os seus cidadãos, e tendo em 
conta que essa mesma máquina entrou em curto-circuito, 
falhou em toda a linha nos seus desígnios e mais uma vez 
expôs a fragilidade da crença na ficção do contrato social, 
sugerindo com mais ou menos coacção, mais ou menos co-

Que significa isto? À partida, três conclusões podem 
imediatamente ser tiradas: em primeiro lugar, o inves-
timento que o Estado realiza nos serviços de saúde pú-
blica tem estado a diminuir desde a década de 1990. A 
capacidade de hospitalização diminuiu, ao mesmo tem-
po que se regista um envelhecimento da sociedade. Em 
segundo lugar, que os cortes na saúde não têm segui-
do uma tendência linear. Entre 2012 e 2015 existe um 
desinvestimento mais acentuado, que coincide com o 
governo de coligação PSD-CDS e com a implantação de 
um plano austeritário para a despesa pública. Em ter-
ceiro lugar, que o governo PS, suportado no legislativo 
pelo PCP, BE e PEV, não reverteu os cortes orçamentais 
na saúde, nem restabeleceu o investimento da década 
anterior. A mediatização do fim da austeridade e do iní-
cio de uma nova época na governação não passa de um 
simulacro. Na realidade, a austeridade está, ainda hoje, 
totalmente integrada no aparato de políticas públicas da 
tal normalidade à qual se pretende regressar. 

Mas a situação actual, de ruptura iminente do SNS, 
não é mais que uma consequência natural do regime de 
normalidade que há décadas se vinha desenhando, não 
só em Portugal como no resto do mundo, em que a di-
minuição da despesa pública implicava necessariamen-
te um enfraquecimento da resposta dada pelos serviços 
de saúde às necessidades crescentes de populações 
mais vulneráveis, isto é, daquelas que precisam de um 
acompanhamento sistemático e de tratamento regular. 
À medida que o tal ponto de ruptura se aproxima, velhos 
e doentes crónicos vão ficando para trás e são os primei-
ros a ser abandonados. 

Só mesmo os mais crentes desta teologia secular, na 
qual o Estado cumpre o seu papel salvífico e protege os 
mais devotos, poderiam confiar na eficácia de um apa-
relho de previsão e prevenção que tem sido desmantela-
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erção, que os cidadãos ficassem bem-comportadinhos em 
casa, numa espécie de prisão domicilária voluntária, pela 
sua rica saúde, onde pode ainda residir a fonte de legitima-
ção moral e social do Estado?

Dirão os mais fanáticos que as conclusões que se podem 
retirar do que foi escrito anteriormente estão enviesadas e 
que são o produto de uma selecção escrupulosa das vari-
áveis e dos dados a analisar. Poderão não estar totalmente 
enganados, se bem que a degradação dos serviços públicos 
de saúde é particularmente evidente para qualquer utente 
mais ou menos frequente. É evidente que nenhuma nume-
rologia pode evidenciar a Verdade, por muito que ainda se 
acredite na existência destes grandes valores civilizacionais. 
A elevação da estatística a técnica suprema de apreensão da 
verdadeira natureza das coisas não é recente, mas está hoje 
muito presente e é simplesmente demonstrada pelo esforço 
devocional com que tantos se dedicam a discutir interpre-
tações de curvas e gráficos e gráficos e curvas. Essa consa-
gração terá sido, muito provavelmente, um dos actos mais 
brilhantes na actuação do Estado moderno nos últimos 200 
anos. Porque o seu corolário foi a criação de uma ideologia 
fundamentada na definição de normas jurídicas e morais e 
à qual todos querem regressar. Falamos, claro está, da ideo-
logia da normalidade.

Façamos um breve excurso para tentar compreender como 
se chegou a este ponto: que o nascimento da estatística repre-
senta um evento fundamental para a compreensão da génese 
do Estado moderno já não devia ser propriamente uma novi-
dade para ninguém. Nem é preciso ir muito longe, nem mui-
to menos tirar o pó a velhos manuais do positivismo, para se 
perceber que o Estado e a estatística caminham lado-a-lado, 
numa relação parasitária de co-dependência. Quando no séc. 
XIX a estatística se transforma na ciência do Estado, é final-
mente legitimada uma disciplina que permitia transformar a 
maralha em dados, enfiá-los numa máquina trituradora e daí 
cozinhar um batido de políticas públicas. Graças a ela, o Es-
tado moderno poderia ser mais eficiente no exercício do seu 
domínio sobre população. Mas, para alcançar esse propósito, 
imperava a necessidade de se sofisticar. 

Esta transformação implicava que o Estado tivesse de 
municiar-se com um conjunto de dispositivos de vigilância 
para recolher informação e de técnicas que transformassem 
a informação em dados mensuráveis. As consequências prá-
ticas da introdução deste novo conhecimento passam pela 
reorganização do modelo de governação. Às velhas patrulhas, 
assente na coerção e na violência, juntar-se-ia um novo tipo 
de policiamento, que representaria os olhos deste monstro 
aprimorado. Nascem as polícias de investigação, que esca-
lam logo na hierarquia estatal, e que se dedicam à observação 
permanente e sistemática dos cidadãos. A acompanhá-las 
está a gradual profissionalização da administração pública, 
com uma incontável rebanhada de rebentos da estatísti-
ca: economistas, demógrafos, sociólogos e criminologistas. 
A estes era atribuída a responsabilidade de criar modelos a 
partir da análise das informações recebidas em bruto, que 
permitissem a previsão, prevenção, categorização e, enfim, 
a transformação dos sujeitos em meros dados quantificá-
veis. O Estado moderno, mais que uma máquina de guerra, 
tornou-se num aparelho de desumanização, uma tecno-
logia de análise de dados com todas as ferramentas ao seu 
dispor para impor um conjunto de políticas determinadas 
pelo seu racional. Para isso observa, vigia, cataloga e pune, 
distribuindo essas funções pelos seus diversos componentes 
com o objectivo de se tornar mais eficaz. Divide et impera.

Claro que, rapidamente, o potencial criativo da estatísti-
ca foi adaptado a diversas funcionalidades políticas. Atra-
vés da selecção da devida amostragem e do seu tratamento 
com pretensões de objectividade absoluta, a estatística pas-
sa também a definir o que são práticas e acções normais, 
comportamentos normais, estilos de vida normais, sexua-
lidades normais, tamanhos e pesos normais, enfim, pesso-
as normais. Quando lhe é imputada uma dignidade moral, 
a normalidade surge como o idiolecto da sociedade gover-
nada pela estatística, que por sua vez se confirma como o 
epígono disciplinar da modernidade. Todos aqueles que se 
desviem da curva de normalidade, ficando aquém ou além 
desta, são isso mesmo: desviantes, monstros, anormais. Na-
turalmente, estes teriam de ser alvos de correcção, punição 
ou extinção. A segregação de minorias, os discursos racia-
listas baseados na pretensa superioridade racial, a exclusão 
de deficientes e incapazes, a perseguição do travestismo e 
da homossexualidade, todos fazem parte de um conjunto 
de marginalizações sustentadas pelos discursos eugenistas 
e geneticistas, que foram validados cientificamente por uti-
lizarem ostensivamente ferramentas estatísticas. Indiferen-
tes à corrente ideológica ou ao tipo de regime, os Estados 
modernos, suportados pelo peso moral atribuído a uma 
biologia dependente da estatística, impuseram a normalida-
de como padrão comportamental e como ideal a alcançar.

A partir do final da Segunda Guerra Mundial, é conferi-
da uma maior autonomia à estatística. Deixa de estar total-
mente subjugada à administração pública e autonomiza-se. 
O estatístico deixa de ser o burocrata para se tornar num 
cientista de pleno direito, a partir do momento em que sur-
gem os diversos institutos nacionais dedicados à disciplina, 
nos mais diversos Estados modernos. Este é o ponto de par-
tida para uma transformação a que é costumeiro chamar-se 
de «revolução estatística», na qual não só se alteram os mo-
delos de coordenação (os ditos institutos), como também 
se modificam os métodos de recolha de amostragem. Afi-
nal, para compreender a populaça, o exame tinha de ser o 
mais amplo possível, para que fornecesse um conhecimen-
to mais específico sobre cada um dos cidadãos. Tal objec-
tivo só será verdadeiramente alcançado a partir da década 
de 1960, com o início da era computacional. A partir deste 
ponto, definir frequências, tendências, padrões, variâncias 
e inferências, e, principalmente, contribuir para a cons-
trução de modelos de decisão, tanto na esfera empresarial 
como estatal, tornar-se-ia mais eficiente. A corrida aos da-
dos, a criação de grandes armazéns de informação, permi-
tem tornar qualquer olhar sobre a sociedade bem mais pre-
ciso, com a adição de múltiplas variáveis que contribuem 
para a quantificação mais pormenorizada do indivíduo ou 
para a previsão a curto, médio e longo-prazo dos seus com-
portamentos, acções e das consequências que daí derivam. 

Ora, só mesmo os mais desatentos poderão não ter 
compreendido que as técnicas estatísticas compõem uma 
tecnologia de gestão do social. Estão em todo o lado: na 
construção de novas categorias bizarras de consumidores, 
como o «público-alvo», uma excreção da velha população 
que permite aos marketeiros dirigir as suas acções para um 
grupo específico, maximizando lucros; nos programas para 
a criação de analíticos sobre clientes potenciais de um de-
terminado serviço; nas decisões judiciais baseadas na tipi-
ficação do acusado, a partir da sua inserção dentro de um 
grupo composto por indivíduos com comportamentos ou 
características semelhantes (um processo que não raras ve-
zes é claramente racializado); na bioinformática com o pro-

pósito de tratamento de amplas bases de dados que pos-
sam permitir às seguradoras avaliar o custo-benefício de 
cada cliente, determinando quais podem usufruir dos 
seus planos e quais devem ser impedidos de aceder aos 
serviços de saúde; na construção de algoritmos de for-
mação comportamental, que informam o consumidor 
de que «hoje vais comprar isto porque na última sema-
na tu andaste à procura daquilo»; até mesmo nas velhas 
humanidades, agora equipadas com uma nova tecno-
logia que as torna apetitosas a qualquer filisteu, que já 
nem precisa de ler o texto para saber do que trata, bas-
tando consultar tabelas com a frequência de conceitos 
e assuntos. Com uma nova mercadoria valiosa no mer-
cado, com os dados a tornarem-se no novo petróleo e a 
estatística a refiná-los, a economia actual há muito que 
deixou de estar apenas nas mãos dos banqueiros de car-
tola ou sequer nos punhos-batidos dos empreendedo-
res: está, isso sim, também enterrada nos discos rígidos 
dos analistas. Mas a função normalizadora e reguladora 
da estatística e da análise de dados não se faz sentir só 
nas transformações dos conhecimentos, nos mercados 
financeiros ou na definição dos processos de decisão 
política. Para que a estatística se tornasse no conheci-
mento hegemónico precisava também de perder a sua 
aparência entediante: a estatística precisava de entreter. 
Afinal, não é o entretenimento o último reduto?

Esta faceta da estatística não é assim tão recente 
quanto isso. Já na década de 1960, alguns estudantes da 
Ivy League juntaram-se para aplicar métodos estatísti-
cos para uma compreensão total do baseball. A partir 
deste momento, toda uma indústria relacionada com 
os fantasy sports se desenvolveu para capitalizar o inte-
resse crescente em acompanhar desportos desprovidos 
da sua espectacularidade. Já não interessava comprar 
bilhetes para ir ao estádio ou sequer juntar a rapaziada 
para ver em directo uma partida pela televisão: agora, 
o interesse residia na percentagem de ressaltos, afun-
danços, remates na direcção da baliza, eficácia a bater 
pénaltis, triplos, lançamentos livres, qual a percenta-
gem de posse de bola, quantas jardas eram corridas por 
jogo, quantos fumbles, quantas faltas, quantos penaltis, 
quantos, quantos, quantos. A quantificação do desporto 
originou, naturalmente, uma economia paralela que ra-
pidamente se profissionalizou e que consistia em exer-
cícios de futurologia, isto é, na previsão de resultados a 
partir da mera análise estatística, em função dos dados 
recolhidos acerca de cada atleta e equipa: o antigo mer-
cado das apostas alastrou a todos os desportos, ganhou 
popularidade e foi, gradualmente, institucionalizado 
(por cá está nas mãos da Santa Casa). Mas se a estatís-
tica como ciência premonitória e divinatória convocava 
um certo misticismo arcaico das culturas ocidentais, a 
transformação do estudo das probabilidades em exercí-
cio lúdico é claramente um resultado da modernidade. 
A procura incansável pela optimização do entendimen-
to de probabilidades, como forma de obter lucros, está, 
por exemplo, na origem do grande sucesso que obtive-
ram jogos como o poker.

Mas não é só no desporto que se revela esta enter-
tainment turn da estatística. O grande jogo democrático 
sobrevive, entre outras razões, pela capacidade de alie-
nação e divertimento que garante ao eleitor-espectador. 
A democracia entretém pela sua sazonalidade (tal como 
os desportos, também aqui existem temporadas): legis-
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lativas, autárquicas, europeias, presidenciais. Todos estes jogos eleitorais – e não são mais que 
jogos, quando os próprios intervenientes utilizam a mesma terminologia do domínio do lú-
dico e do bélico (resultados, vitórias, derrotas) – desenvolveram uma economia do entreteni-
mento que consiste na integração da estatística nos seus dispositivos de distracção. É evidente 
o caso das múltiplas sondagens e inquéritos que são destacados regularmente pelos meios de 
comunicação de massas, originando uma economia de comentário político, politologia, ante-
na aberta, cronistas, jornalistas de dados, que se torna hegemónica e enche o espaço público 
de tagarelice. As noites eleitorais são o pináculo do ilusionismo e da distracção provocados 
pela ingerência da estatística na avaliação dos resultados políticos: gráficos, explicações deli-
ciadas sobre o funcionamento dos métodos eleitorais, previsões para o próximo ciclo, quem 
ganhará o próximo campeonato, etc., etc..

Hoje, o entretenimento oferecido pela estatística é outro. Entre o meio-dia e as duas da tar-
de, diariamente, desde o início do confinamento, aguarda-se com impaciência que a Direcção 
Geral da Saúde divulgue o número de novos casos de contaminação, de óbitos, taxa de trans-
missibilidade, taxa de mortalidade, taxa de letalidade. Mal o relatório diário é disponibilizado 
ao público, rapidamente os meios de comunicação correm para mostrar que a taxa de conta-
minação está estável, que aumentou ou diminuiu, que morreu mais ou menos gente, e todo o 
espaço mediático do dia é ocupado pela discussão sobre as curvas dos gráficos, comparações 
com os dados fornecidos por outros estados, «estamos melhor», «estamos pior», «só morreram 
20 hoje e têm todos mais de 75 anos». O dia acaba e volta tudo ao mesmo à mesma hora no 
dia seguinte. O entretenimento do Grande Confinamento é simplesmente olhar para gráficos, 
discutir análises, diatribes sobre a interpretação de dados, assistir ao nascimento de figuras 
proféticas e à rápida obsolescência de modelos matemáticos de previsão do porvir. Enquanto 
tudo isto se passa, mais de 1000 já se finaram. Mas não há lugar para qualquer tipo de luto 
aqui (há excepções, veja-se o catálogo de mortes anunciadas). Afinal, são só dados, como diria 
o camarada Zé Estaline. Transformada em entretenimento e em técnica oracular, a estatística 
quantificou todo o social e aproveitou para dar a estocada final no processo de desumanização 
em curso. Mas há uns que são mais humanos que outros.

A invenção do idoso
Actualmente, umas das categorias sociológicas que parece representar uma certa inumani-
dade é a do idoso. Nos EUA, nas recentes manifestações pela dita reabertura da economia, 
podia ler-se o slogan darwinista «sacrifice the weak» (sacrifiquem os fracos), que pode amal-
gamar toda uma lista de vulneráveis, desde pobres a sem-abrigo, de doentes crónicos a idosos. 
Outro exemplo pode encontrar-se a 14 de Abril, numa entrevista a um programa radiofónico 
do Observador, quando António Costa levantava a possibilidade de prolongar o período de 
confinamento dos mais velhos, mesmo depois de ser dada ordem de soltura à populaça. Mas 
desenganem-se aqueles que pensam que a reclusão do idoso é uma novidade ou aqueloutros 
que consideram que a aplicação de normas diferentes a este grupo etário disforme é uma 
resposta particularmente inovadora. O idoso e a velhice chegam à nossa época num estado 
de invisibilidade provocado por um processo de segregação que se iniciou há largos séculos.

Recuando até ao séc. XVIII, as sociedades ocidentais remetiam o velho (o idoso só chega-
rá mais à frente neste história) para uma situação de marginalidade. As coisas começam a 
alterar-se com o iluminismo e com a revolução francesa, já no final do século, com um sistema 
embrionário de pensões, mas os velhos estão ainda dependentes da ajuda que puderem re-
ceber. O Estado não tem as ferramentas para garantir a protecção da velhice e, por isso, essas 
funções são desde muito cedo desempenhadas pela família ou, na maior parte dos casos, pela 
comunidade religiosa. Durante o séc. XIX manter-se-á este duplo confinamento do velho: por 
um lado à generosidade da prole, por outro à assistência caritativa da igreja. Mas a realidade é 
que grande parte das famílias não têm condições para aguentar com os encargos necessários 
e os velhos passam a estar sob a tutela do clero e de todo um aparato de instituições assisten-
cialistas. Todas elas se assemelham a prisões, sejam as enfermarias britânicas ou os hospícios 
e asilos no continente europeu. E todas elas servem o mesmo propósito da prisão: enclausurar 
uma excrescência da população, que deixou de servir a sua função social. Para o asilo são en-
viados os velhos que deixaram de trabalhar e que deixaram de ter rendimentos para se auto-
-sustentar. O velho é, por esta altura, pouco mais que um inválido e por isso partilha o mesmo 
espaço que todos os párias da comunidade.

Até ao séc. XX, mantém-se uma ligação ao mito de Galeno, quando este afirmava que a ve-
lhice era um estado que não correspondia nem à doença, nem à saúde. Os hospitais vão mais 
longe e consideram a velhice uma doença crónica e por isso estão geralmente fechados aos ve-
lhos («nada a fazer, não podem ser curados»), restando-lhes recorrerem à institucionalização 

nos asilos ligados à igreja, nos quais são acamados para a vida. Aqui, as condi-
ções que encontram são frequentemente sub-humanas, com infraestruturas 
sanitárias miseráveis e níveis de ocupação elevados. Este assistencialismo da 
miséria é marcado pela insalubridade e metamorfoseia-se num cemitério em 
potência, permitindo que a velhice se confunda e se misture com a própria 
ideia de decadência, à qual a modernidade é muito devedora. Só a partir de 
meados do século é que a representação social do velho e da velhice é recon-
figurada. Para isso contribuiu o surgimento da gerontologia (que propunha 
findar com a equivalência entre a velhice e a doença) e a constituição de um 
sistema de aposentações (que serviria para reintegrar a velhice na sociedade). 
A partir da década de 1960 esta transformação fica consumada com o ressur-
gimento da categoria do idoso, que substitui o velho – e todo o imaginário a 
ele associado – na documentação oficial de diversos Estados ocidentais, recla-
mando um novo lugar no belo e ordenado prado da cidadania. 

Assim, a categoria contemporânea do idoso surge quando o papel social 
da velhice é reconfigurado. O idoso é aquele que já não está nem confinado 
à família e ao doméstico, como também deixa de estar dependente da igre-
ja. Torna-se uma categoria pública e desde esta altura passa a fazer parte da 
administração pública e transforma-se num assunto de gestão do Estado. O 
exemplo do Reino Unido e do seu NHS permite compreender este longo trajec-
to de transformação da relação entre o velho-transformado-em-idoso e a coisa 
pública. Nos anos 1960, os hospitais públicos abrem secções de gerontologia, 
na qual a velhice deixa de ser tratada como doença e passa a ser entendida 
como uma categoria etária ligada a uma maior vulnerabilidade e morbidade. O 
idoso já não é o velho-doente, mas um cidadão de pleno direito, que tal como 
todos os outros cidadãos pode, em teoria, usufruir dos serviços do Estado Pro-
vidência caso esteja doente. Quer isto dizer que a velhice deixa de equivaler 
totalmente à doença: o idoso não é doente, mas pode estar doente. Não é de 
admirar que, por esta altura, Philippe Ariès admitisse que «a ideia tecnológica 
de preservação substituiu a ideia moral e biológica da velhice». O problema é 
que esta percepção do idoso não estava para durar.

Ilustrações_Joana Pires
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Chegados à década de 1980, as instituições que compõem o Estado-social do 
pós-guerra começam a ressentir-se, um pouco por todo o lado. O aumento da 
longevidade e das morbilidades coloca a sustentabilidade dos serviços públicos 
sob pressão. Os hospitais, que nas duas décadas anteriores tinham cuidado das 
doenças associadas à velhice, começam lentamente a libertar-se desse encar-
go, que volta para as mãos dos sectores privados e caritativos. Com a gradual 
diminuição dos apoios sociais aos mais velhos e com os sucessivos cortes nos 
sistemas nacionais de pensões e nos regimes de aposentadoria, o idoso, que 
tinha reclamado um lugar no social, regressa à sua invisibilidade e é novamente 
excluído. Mesmo que o idoso nunca tenha alcançado uma cidadania plena nas 
sociedades ocidentais – o idoso, para o bem ou para o mal, é um não-produtivo 
–, a realidade é que essa exclusão se agravou nos últimos 40 anos. «Devemos, 
sim, cada família cuidar dos mais idosos. Não pode deixar na conta do estado. 
Cada família tem que botar o vovô e a vovó lá no canto e é isso. Evitar o contato 
com eles a menos de dois metros.», dizia Bolsonaro a 8 de Abril. Afinal, se não 
produz e se os seus rendimentos diminutos o impossibilitam de ser consumi-
dor e de entrar na economia do lazer, qual a sua utilidade social?

Hoje, o idoso está remonstruado. É mais uma das diversas personagens que 
compõem o bestiário da vulnerabilidade e do exílio, que escapam ao conjunto de 
normas que enforma a representação do cidadão que contribui para o progresso 
do social. O idoso é um anormal, não lhe restando mais que ser varrido para o 
interior dessa «heterotopia do desvio» que é o asilo ou o lar para a velhice. Como 
todos os outros monstros e anormais que por aí ainda pairam, a sua existência 
é menos valiosa que a dos cidadãos e, por isso, a sua vida tem uma dimensão 
moral menor que a dos novos consumidores-produtores. Se é difícil acreditar na 
existência de ferramentas de medição do valor e da utilidade social dos sujeitos, 
veja-se o que a Environmental Protection Agency, durante a administração W. 
Bush, determinou a partir dos outputs económicos: que aqueles que têm mais 
de 70 anos valem menos 33% dos que os mais jovens. Com o discurso mediático 
infectado pelo idiolecto do capitalismo tardio, naturalmente que o próprio dis-
curso público vai insinuando essa mesma devalorização e contribuindo activa-
mente para a desumanização: primeiro introduz-se a noção de que o idoso suga 
recursos públicos e exige muitos gastos, depois ressalva-se que todos temos de 
pensar no bem-estar das gerações futuras e finalmente chegamos ao momento 
da decisão entre «quem devemos tratar e não tratar, como na guerra”, como se 
escrevia na Visão há umas semanas.

Perante a crise (também ela normalizada: afinal, o que é não viver em crise?) 
resta encontrar bodes expiatórios sacrificiais para aliviar as consciências. O idoso 
encaixa perfeitamente nessa tarefa: se há 10 anos o seu desaparecimento confe-
ria sustentabilidade ao modelo de governação neoliberal, agora resta convocar o 
moralismo heróico e afirmar que o idoso se martiriza para garantir a preservação 
do social. Mas à sua expulsão do espaço vital não tem de atrelar-se nenhuma cul-
pa ou remorso, nem de se passar por noites mal dormidas. Na década passada, 
o idoso era simplesmente um consumidor alarve de recursos que ameaçava des-
truir a dita economia. Hoje, ele é uma ameaça ainda maior, pois além de ser um 
gastador é também aquele que expressa terminalmente a doença, nos informa da 
nossa finitude e, além do mais, ameaça o nosso futuro colectivo. Há que manter 
um distanciamento social em relação ao idoso, mas afirmar isso em público é 
uma mera formalidade, já que esta é uma condição à qual ele está há muito ha-
bituado. Este é o corolário lógico de um discurso de normalidade, que sobrevive 
das suas invectivas contra os monstruosos, os anormais, os desviantes. E se não 
for possível manter as distâncias, resta deixar o remanescente extinguir-se por si.

No deserto da imunidade
A situação desprezível a que chegou o idoso não é apenas motivada pela sua inuti-
lidade para um social dependente da rotina produção-consumo. É também o co-
rolário evidente de uma cultura ocidental projectada para a idolatria da juventude. 
Claro que a função desempenhada pelo jovem – essa categoria indefinível (é-se 
jovem até que idade, mesmo?) – na sociedade está directamente relacionada com 
o seu papel enquanto consumidor e produtor, mas não só. O jovem é também re-
presentado como aquele que é mais resiliente, resistente e, para o que nos interessa 

aqui, saudável. Por ser a personificação da robustez física e do vigor, facilmente se compre-
ende a razão pela qual o jovem é o público-alvo de toda uma economia que tem a vitalidade 
como sua insígnia. Dentro do hiper-mercado da normalidade, existe uma oferta crescente de 
produtos criados pelas novas indústrias do «cuidado do corpo»: a dos health club e ginásios, 
que funcionam como fábricas produtoras de corpos invulneráveis; a das dietas alimentares 
probióticas, produtoras de «corpos em linha» e saudáveis (lembram-se da propaganda re-
cente em redor de iogurtes com L. casei imunitass ou de congelados com omega 3?); a dos 
brinquedos e das action-figures, que transformam o ludo em enformação do corpo futuro 
e o recreio em escolas de corpos em potência. Com o capitalismo tardio a contribuir para a 
criação ininterrupta de objectos libidinosos, o imaginário contemporâneo é infectado por 
um discurso produtivista (que exclui o não-produtivo, como o idoso), capacitista (que exclui, 
entre outros, os deficientes) e vitalista (que exclui os doentes), no qual a saúde passa a ser mer-
cantilizada como um bem desejado. Desta forma, com a saúde a emergir como paradigma do 
presente, nasce o arquétipo do jovem que, ansiando para não ficar de fora do social inclusivo, 
tem de afastar a doença e o patológico: tem, enfim, de imunizar-se.

Mas a ideia de imunização carrega em si um longo lastro e por isso deve ser mobiliza-
da com o maior dos cuidados. É necessário não esquecer que a ideia de imunidade está 
ligada à dispensa de qualquer responsabilidade moral em relação àquilo que faz parte da 
esfera do público. Por essa mesma razão, a imunidade é, no limite, a recusa derradeira da 
comunidade e um discurso imunitário pode facilmente incorrer no perigo de se aproxi-
mar excessivamente do solipsismo individualista ou de um sectarismo discriminatório. 
Protejo-me a mim e protejo os meus. Viver na época da imunologia, como chama o antro-
pólogo David Napier a este nosso tempo, significa viver sob a égide de um individualismo 
liberal, que não tem espaço para albergar sujeitos e subjectividades. No seu lugar surgem 
estes cadáveres estranhos a que se costuma dar o nome de «indivíduos», preenchidos à 
força com um conjunto de direitos («individuais», no caso das sociedades liberais), que 
servem como garantia de que nenhum outro pode intrometer-se no seu corpo, no seu es-
paço vital. Poder-se-ia até dizer que este indivíduo, o epígono do liberalismo, é o produto 
de um processo de imunização, isto é, de um processo que o protege da ameaça represen-
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tada pela comunidade. Ao indivíduo, que receia o que 
existe fora dele, resta confinar-se em si mesmo.

Este modelo imunitário neoliberal expressa a relação 
entre o indivíduo e o outro em termos muito semelhan-
tes aos utilizados num certo discurso biologista do séc. 
XIX, quando se referia à relação entre hospedeiro e pa-
tógeno. Ora veja-se: o fisiólogo Claude Bernard criou a 
noção de milieu intérieur, que consistia na ideia de que 
cada organismo era relativamente independente dos 
condicionalismos externos e de tudo o que o rodeava. A 
ideia de que uma vida individual é criada por si própria 
e se preserva autonomamente serviria, pouco tempo 
depois, para suportar teoricamente o malthusianismo 
económico e o liberalismo político. A partir da década 
de 1950, esta concepção contribuirá para que o indivi-
dualismo ocidental alastre e se torne a forma dominan-
te de entendimento do indivíduo contemporâneo, tanto 
no espaço público como no domínio do discurso políti-
co. Mais recentemente, é o neoliberalismo que expressa 
este discurso biologista, integrando-o no seu modelo de 
governação, ao radicalizar a auto-suficiência do indiví-
duo. As expressões mediáticas e discursivas estão à vista 
de todos: não só a sobrevalorização da individualidade 
de cada um («olhem para mim, o autêntico, em todo o seu 
esplendor»), como apresentando, de forma mais insinu-
osa e perversa, a ameaça que o outro representa para a 
segurança do indivíduo. E quando se fala de segurança, 
não tarda muito a que se convoque todo o léxico béli-
co: o outro é inevitavelmente catalogado de inimigo do 
indivíduo, que deve ser defendido em relação à invasão 
organizada pelo mundo exterior.

Desde há décadas que esta promíscua relação entre 
militarização, política e biologia produziu uma conta-
minação dos discursos, que anteriormente detinham 
termos que eram mutuamente exclusivos de cada um 
dos domínios. A militarização do discurso sinaliza a 
própria transformação biopolítica do neoliberalismo, 
em que medicina, segurança ou defesa se misturam 
para identificar as ameaças à vida dos indivíduos. Se-
gundo Melinda Cooper, o resultado é tanto uma po-
litização da vida como uma biologização da política: 
com a supressão das fronteiras entre a biomedicina, 
a política e a guerra, estes conhecimentos fundem-
-se para elaborar um modelo político de protecção da 
vida humana. Para alcançar essa imunidade há que 
eliminar todos os corpos estranhos, os tais outros que 
adquirem, na realidade, múltiplas expressões. Podem, 
por um lado, ter expressões humanas. São os anor-
mais de que já falámos anteriormente, que por serem 
desviantes representam um perigo para a preservação 
do espaço vital. Afinal, é preciso não esquecer que o 
sistema imunitário, ao nível social, é principalmente 
um plano para manter a distinção entre o indivíduo 
normal e o outro patológico. Sinal disso é que nos úl-
timos 20 anos assistiu-se ao desenvolvimento de uma 
governação imuno-securitária, que é mais facilmente 
captada pelo discurso da luta contra o terrorismo e 
as suas múltiplas e menos visíveis expressões. Não se 
trata apenas do fundamentalista religioso, mas englo-
ba também manifestantes anti-globalização e anar-
quistas, como é o caso de Vincenzo Vecchi ou Gabriel 
Pombo da Silva (ver o artigo «No labirinto da prisão 
de Gabriel Pombo da Silva», mais à frente), que foram 
recentemente detidos sob o pretexto de fazerem par-
te de uma pretensa rede terrorista. O confinamento 

#fiqueemcasa: 
breviário da 

servidão voluntária
Nos idos de Março, durante o pico do temor, surgiu no espaço 
público uma campanha para dirigir a maralha para o confi-
namento. Não tem, evidentemente, uma vocação didática de 
entregar a cada um dos indivíduos a responsabilidade pelas 
suas acções, conferir-lhes as ferramentas necessárias para 
que, ponderadamente, cada um decida de acordo com as in-
formações que tem à mão. Trata-se, pelo contrário, de uma 
imposição de vontade, de uma partida jogada no tabuleiro 
da moralidade, de uma pressão social exercida sobre todo e 
qualquer membro da sociedade. Por detrás da capa sugestiva 
da compaixão e do espírito comunitário, o #fiqueemcasa re-
vela-se uma máquina de propaganda (como lhe chamou um 
grupo de anarquistas de Cosenza), que encarna a ficção da 
vontade geral e esconde o propósito de imposição de condu-
tas que devem ser respeitadas para preservar o bem-comum. 
Nada de propriamente surpreendente para quem se tenha 
confrontado com os dissabores provocados pela fé desmesu-
rada numa ditadura da maioria.

Inconscientemente, todos aqueles que colaboraram com 
o espaço mediático para a difusão deste tipo de mensagem 
funcionaram como se de uma brigada para-militar se tratas-
se. E foi, de facto, uma operação montada com o propósito de 
alcançar a máxima eficácia, mesmo que se utilizassem armas 
de baixíssimo calibre. O sucesso da campanha dependeu da 
criação de uma aberrante guerra de trincheiras travada com 
todo o aparato discursivo de uma cruzada: responsabilidade, 
dever, obrigação. Deste lado a moralidade, do outro a imora-
lidade de quem, a medo, punha o dedo no ar, pedia a palavra, 
e simplesmente perguntava aos catequistas se estar fechado 
em casa não era mais ou menos o mesmo que estar em prisão 
domicilária. E que fosse: quem não prefere viver toda a vida 
na prisão em vez de desfrutar uns meros bafos de ar fresco? 
Mais uma vez, a vida emerge como princípio hegemónico 
pelo qual tudo se regula e a que tudo está subordinado: mes-
mo a liberdade, seja de consciência ou de movimento. Estas 
liberdades, que durante anos foram esvaziadas de todo o seu 
conteúdo, já não surgem agora como pilares da democracia. 
Pelo contrário, estas mesmas liberdades podem agora ser 
espezinhadas, quando a segurança da comunidade está em 
risco (não está sempre? Esse risco não aumenta considera-
velmente perante a ineficácia do Estado, combinado com um 
sistema económico predatório?). Se a isto juntarmos o una-
nimismo (também partidário), estaremos ainda nesse regime 
ou caminhamos agora para um outro musculado? Para aqui 
nem interessa muito iniciar uma discussão da qual só podem 
sair vencidos. Não interessa discutir qual o melhor dos regi-
mes, se uma ditadura teocrática ou uma democracia liberal, 
a partir do momento em que ambas partilham o mesmo mo-
delo de governação: a extra-legalidade e a excepção.

Antes disso regressemos à pressão de grupo: desde músi-
cos medíocres a tentar furar a fila para entrar na grande pân-
dega da cultura de celebridades (houve um festival – como 
pode a vida existir sem festivais? – no instagram), até ao novo 
suplemento de lifestyle do jornal Público (dá pelo nome de 
ímpar e não há surpresas: cocktail de futilidade, boçalidade 
e apelos ajoelhados ao consumo), raros foram aqueles que 
não resistiram à tentação de tagarelar e esbracejar. Des-

destes monstros políticos faz parte da face securitária do 
neoliberalismo, que não é mais que uma política de imu-
nização social.

Por outro lado, o outro a ser excluído pode ser um orga-
nismo não-humano, como um simples vírus. O «inimigo 
invisível» dos discursos políticos da primeira década deste 
século regressa com outra roupagem, sob uma forma bió-
tica e microscópica. Os diversos vírus que competem pela 
atenção mediática representam o inimigo porque não são 
imediatamente apreensíveis pelos actos de dominação da 
natureza perpetrados pelo humano. Apesar dos socialis-
mos e capitalismos de estado também terem procurado 
desnaturalizar a natureza, as técnicas de esvaziamento vi-
tal da natureza –  e a sua matematização, transformação 
em dados (novamente a estatística) e mercantilização – do 
modelo capitalista surgem como forma de garantir o en-
tendimento de uma realidade misteriosa, reduzindo-a à 
sua escala de compreensão. A própria natureza é, neste 
sentido, um grande inimigo a atacar, uma ameaça invisí-
vel que tem de ser conquistada para que exista uma con-
vivência pacífica. Mas se durante tanto tempo a natureza 
era representada como o espaço bucólico ou místico onde 
residia a bios, agora assistimos à criação de um novo cam-
po de batalha, no qual a vida compete com a própria vida 
pela hegemonia no mundo. A tal convivência pacífica cede 
lugar à instauração de uma relação de subordinação, em 
que a natureza é também um outro que tem de ser vergado 
pela saúde do indivíduo imunizado. Agora, a ameaça à vida 
é a própria vida.

O pânico está lançado. O mundo exterior é um perigo to-
tal que ameaça rasgar com a segurança do indivíduo liberal. 
Mas para se imunizar este indivíduo já não pode depender 
totalmente do Estado, já que as estruturas imunitárias do 
Estado-Nação se tornaram relativamente obsoletas com a 
globalização e o próprio capitalismo tardio informou os ci-
dadãos de que eles não podiam viver encostados ao Estado 
e tinham de arranjar maneira de se protegerem a eles pró-
prios. Para que o projecto neoliberal de uma imunopolítica 
securitária se torne eficiente, já não é só necessário impor o 
recolher obrigatório, como no tempo do velho Grande Con-
finamento. O temor generalizado é suficientemente mobili-
zador para que os indivíduos aterrorizados, que se sentem 
ameaçados por todos os lados, se confinem nas suas pró-
prias casas. Posto isto, como discordar de Costa quando este 
dizia que «cada um de nós tem que ser polícia de si mesmo»?

Mas não há garantias de que a auto-imunização resul-
te em mobilização total. Por via das dúvidas, a seguran-
ça absoluta só pode ser garantida com um empurrão de 
fora, que imponha aos outros que possam não partilhar 
da mesma vontade: há que impor cordões sanitários, 
restrições à movimentação entre concelhos, e todo um 
conjunto de medidas mais ou menos coercivas. O discur-
so imunopolítico origina fenómenos tão bizarros como 
aquele que foi apresentado em finais de Fevereiro. Numa 
sondagem da Marktest, 90% dos cidadãos concordavam 
com a declaração do estado de emergência e mais de 
metade considerava que o dito devia ter sido declarado 
mais cedo. Todos sabemos que a ânsia securitária tem ne-
cessariamente consequências políticas, que passam fre-
quentemente pelo estrangulamento das ditas liberdades 
individuais. O que talvez possa surpreender alguns é que 
esta restrição seja aceite de forma tão unânime, tão indis-
cutível. Talvez resida aqui o principal legado do modelo 
de governação vigente: a criação de um impulso libidino-
so pela submissão à autoridade.



9

Ilustração_Gonçalo Duarte

de a astróloga-comentadora-do-social Maya a informar a audiência de que ficar em casa era não 
só um dever como uma obrigação, à campanha do Público sobre como «as pessoas devem ficar ao 
máximo em casa. É uma atitude de protecção pessoal e de responsabilidade para com a comuni-
dade», poucas personalidades ou órgãos de comunicação social não se manifestaram a celebrar o 
confinamento. Claro que para se compreender o que está à nossa volta é necessário mais que uma 
performance da virtude e requer-se um olhar politizado sobre o mundo. Porém, estas figuras sur-
gem como novos doutrinadores, escudados com imposições e julgamentos morais sobre os outros. 
O seu propósito, sempre bem sucedido na sociedade contemporânea, é o de enformar e, depois, 
fazer umas festas na cabeça ou até coçar o corpo domesticado dos seus seguidores obedientes.

Chegados aqui, conseguimos verificar perfeitamente em que consiste, afinal, este discurso: 
sob a aparência de um cuidado pelo outro, o #fiqueemcasa não é mais que um slogan publi-
citário, à superfície, mas que oculta uma directiva mais perversa. Que todos devem ficar em 
casa para não causar dano ao resto dos indivíduos. Que todos devem aceitar o confinamento 
como forma de garantir a protecção e a segurança dos mais vulneráveis. Que a vontade de cada su-
jeito deve ser arrumada na gaveta por tempo indefinido. Que a autonomia é arriscada e que só em 
situações excepcionais pode ser aplicada. Que todo e qualquer cidadão é uma ameaça ao próximo. 
Que todos são perigosos e, em consequência disso, todos devem ser aprisionados. O que todos 
admitem quando propagandeiam este discurso é, muito simplesmente, que não existem laços de 
confiança estabelecidos e que cada um é rival do seu próximo. O neoliberalismo, suportado nas 
suas fundações por uma mescla de darwinismo social e competitividade atávica, é a fonte 
de um discurso que afirma subrepticiamente que a sociedade não passa de um si-
mulacro e que nunca chegámos a abandonar o «estado de natureza». O homem 
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continua a ser o lobo do homem, mas agora toma consci-
ência desse facto por todos lhe apontarem o dedo. Assim, 
amedrontado pelo olhar desconfiado dos seus próximos, 
só pode tomar uma decisão: enjaular-se a ele próprio e 
julgar os que não o fazem.

Até pode acontecer que estejamos mesmo perante o 
corpo social mais dócil e cobarde da história, como afir-
ma Agamben. Porém, uma afirmação destas é um exer-
cício de mera nostalgia gratuita  (também ela ligada aos 
imaginários e ficções de um passado glorioso ou, quiçá, 
de uma idade de ouro), que se isenta de compreender as 
razões que levam a esta docilização dos corpos e quais as 
saídas possíveis. A verdade é que o espaço público é agora 
uma vala comum de cadáveres docilizados e a sociedade 
revela uma estranha tendência para desejar a sua própria 
dominação. Saul Newman aponta um motivo importante 
para este fenómeno: a destituição económica criou uma 
massa informe constituída por sujeitos precários. Por 
esta razão, os precários, confrontados com a chantagem 
de um mercado laboral competitivo e congestionado («se 
não aceitares estas condições, há muitos na fila que que-
rem ficar com este emprego»), tornam-se obedientes, por 
receio de ficarem sem trabalho e sem rendimentos para 
se sustentarem. Agora, esse desejo pela própria domina-
ção surge como forma de protegerem a própria vida. A 
isto, Deleuze e Guattari chamaram de «micro-fascismo», 
uma devoção pela autoridade que é simétrica a uma 
vontade pela auto-repressão e que se generalizou pelas 
direitas securitárias e neo-liberais, mas também pelas es-
querdas sociais-democratas, progressistas e gestoras do 
capitalismo. Newman diz mesmo que o grande problema 
com o qual nos confrontamos hoje já não é o da «nature-
za formidável do poder», mas como este poder multicéfa-
lo, enraizado e constituído por diferentes relações entre 
práticas e conhecimentos, difícil de ser localizado ou se-
quer de ser definido, impele o corpo social a obedecer-
-lhe. Afinal, como bem mostra o #fiqueemcasa, o poder 
não se sustenta apenas na alta finança ou no Estado. O 
poder revela-se também na vontade dos cidadãos bem-
-ordenados por experienciarem uma vida normalizada, 
isto é, vinculada a normas comportamentais (tal como 
jurídicas) hegemónicas.

Recentemente, algumas correntes do anarquismo con-
temporâneo apropriaram-se da ideia de servidão volun-
tária para compreender esta atracção pela dominação. A 
meio milénio de distância, La Boétie referia-se ao carácter 
activo desta servidão, que se tratava de uma aceitação di-
ária da submissão. Esta rotina quotidiana pode explicar-
-se por uma habituação à sujeição (o sujeito esqueceu-se 
de ser livre), pela sedução produzida pelo poder, através 
dos seus rituais de espectacularidade (é importante con-
vocar a cultura de celebridades novamente para entender 
este fenómeno de perpetuação da dominação através do 
poder mediático), e a vontade de submissão como forma 
de escalar na hierarquia de poder, que não é natural, mas 
construída pela própria acção de cada sujeito. E é precisa-
mente esta última característica que escancara as portas 
para uma emancipação futura. Pois se o poder é uma rede 
intrincada de relações de dependência entre sujeitos, se 
não tem qualquer substância nem essência, é, inevitavel-
mente, algo frágil e instável que pode ser destruído. New-
man fala bem quando diz que o feitiço da dominação só 
pode terminar no momento em que o poder é reclamado 
por cada sujeito e este escolhe dissolvê-lo. Tudo isso de-

pende de uma «vontade decisiva de não ser governado», de 
uma decisão para inverter este sistema multiforme de poder. 
Para este processo de emancipação de si, através da destitui-
ção do poder, poderá não existir melhor designação que a de 
resistência.

À submissão diária a esta complexa rede de poderes, New-
man sugere que se inventem «novos hábitos de liberdade» (a 
expressão é de Sorel), como a auto-disciplina, que implica 
uma análise permanente, um olhar atento e minucioso sobre 
as decisões tomadas e uma cesura com padrões de compor-
tamento, investindo em novas formas de acção. A esta auto-
-disciplina deve somar-se uma ética da não-dominação: não 
pressupõe princípios morais rígidos, fixos e imutáveis, a não 
ser desconstruir a vontade para exercer ou impor o domínio 
sobre os outros. Uma espécie de insurreição individual stir-
niana, em que se constroem novas formas de operar, agindo 
como se o poder não existisse. Mas ao contrário do que La 
Boétie admite, a vontade pode não ser suficiente para libertar 
o sujeito do confinamento determinado pelo poder. Há de-
masiados constrangimentos externos que rompem com essa 
possibilidade e a precariedade surge logo à cabeça – mais a 
mais, o poder é efectivamente logístico. Por isto, o leque de 
possibilidades para uma resistência efectiva aumenta com 
um esforço emancipatório praticado de forma associativa. 

Aqui bem perto há bons exemplos dessa «resistência auto-
-organizada», como bem lhe chama o Apoio Mútuo de Al-
mada, que surgiu para distribuir alimentos pelos tais outros, 
aos quais o processo de imunização fecha os olhos: «pessoas 
sem-abrigo, desempregadas, trabalhadoras precárias e da 
economia informal, migrantes, inquilinas com rendas espe-
culativas». Em Lisboa, a Seara – Centro de Apoio Mútuo de 
Santa Bárbara é o resultado da ocupação de um prédio si-
tuado na Comuna de Arroios, que garante um telhado para 
quem não tem abrigo, oferecendo refeições a quem precisar 
(veja-se a banda desenhada de Gonçalo Duarte neste núme-
ro). Um pouco mais acima, na Penha de França, a Disgraça 
pôs a funcionar uma Cozinha Solidária Autogerida, também 
com refeições gratuitas, bem como o RDA, mais abaixo. No 
norte, a Rede Popular de Apoio Mútuo do Porto está há mais 
de dois meses a trabalhar em função da exclusão acentua-
da pela «estigmatização e inoperância das instituições» do 
assistencialismo estatal. A Gralha, a Rosa Imunda, o Núcleo 
Anti-Racista do Porto (NARP) e o Grupo de Apoio à Habita-
ção associaram-se para minimizarem os efeitos da vulne-
rabilidade, criando diversos pontos de apoio (take-away de 
comida, distribuição de bens ou linhas de apoio psicológico). 
Da entrevista que concederam ao jornal Mapa, talvez impor-
te destacar um pequeno trecho. Diz o NARP que aqueles que 
procuram a ajuda da rede «são pessoas racializadas e/ou (i)
migrantes com vínculos laborais precários ou inexistentes, as 
primeiras a serem “descartadas” por parte de empregadores 
e que neste momento se encontram numa situação bastan-
te vulnerável». Talvez seja necessário pensar de que forma o 
processo de imunização evidencia mais uma desigualdade 
entre aqueles que podem desfrutar do confinamento e ten-
tam impô-lo aos outros que, estando inevitavelmente su-
jeitos a um processo segregacionista, vêem a sua existência 
ameaçada. E para que a imunização seja não só um remendo, 
mas também uma arma de política pública, deve contribuir 
para limpar a sociedade dos seus párias, libertando-se de 
encargos desnecessários. Para isso, nada mais eficaz do que 
introduzir bodes expiatórios no discurso mediático (os ido-
sos não chegam), até porque, não sendo possível cuidar de 
todos, há que tomar opções. Afinal, «o Estado não pode colap-

sar» (André Ventura dixit): um mecanismo particularmente 
eficaz é o da racialização da doença, que se torna um factor 
legitimador da exclusão.

Excluir, segregar, 
eliminar: 

a doença estrangeira 
e o estrangeiro doente

A longa história da doença acompanha a interminável histó-
ria das práticas coloniais e das narrativas xenófobas e racis-
tas, das quais o modelo de governação actual é o herdeiro le-
gítimo. Se recuarmos não mais que ao séc. XIX encontramos 
diversos exemplos desta «patalogização histórica do outro», 
como lhe chama Matiangai Sirleaf. Negros e indígenas eram 
vulgarmente os sujeitos de um discurso que lhes atribuía 
uma patologia estrutural: afinal, os seus corpos eram os mais 
frágeis, não pela sua situação de desamparo, mas porque as-
sim tinham sido constituídos. Era através dos corpos de ne-
gros e indígenas que as doenças circulavam mais facilmente, 
devido à sua insalubridade natural. Era também natural que 
fossem estes os corpos perseguidos e excluídos pelos gover-
nos coloniais e pelos recém-criados acordos de saúde pública 
internacional. Os especialistas, de ambos os lados, legitima-
vam estas práticas de exclusão num racismo científico assen-
te nas correntes biologistas dominantes de que falámos mais 
atrás e que tinham o propósito de proteger as metrópoles e o 
sistema económico colonial.

É claro que, gradualmente, surgiram novas ameaças à saúde 
pública. Já não seriam apenas os africanos e os povos indíge-
nas, mas todas as etnias que estavam no exterior do espaço 
hegemónico europeu. Este eurocentrismo é particularmente 
notado na Convenção Internacional de Saúde de 1892, que de 
internacional tinha só mesmo a designação. Nesta ocasião, os 
acordos finais determinam que a Europa devia ser protegida 
da cólera e devia reforçar-se a segurança no Canal do Suez, 
para evitar que o êxodo proveniente da Índia pusesse em ris-
co as potências coloniais. Uma década antes, agora nos EUA, 
aprovava-se o Chinese Exclusion Act, uma medida de restri-
ção da imigração chinesa, depois da burocracia de São Fran-
cisco ter designado a Chinatown da sua cidade como um «la-
boratório de infecção» de varíola. É a partir desta altura que 
se começa a desenhar um quadro familiar e que chega até à 
actualidade: que a visão ocidental sobre esta geografia especí-
fica, este enquadramento cultural ao qual se determinou cha-
mar de orientalismo, não só obedece ao estereótipo de uma 
cultura estranha, mística, subdesenvolvida, como o seu corpo 
social primitivo tem uma predisposição para a doença.

Apesar do racismo científico ter sido lentamente abando-
nado depois da Segunda Guerra Mundial, o espaço público 
ainda hoje permanece infectado pela racialização da doença, 
ao que o Estado responde com práticas de segregação. Nes-
te sentido, um dos exemplos evidentes que pode ser dado é 
o da detenção e suspensão dos direitos de asilo de mais de 
300 haitianos seropositivos num HIV camp situado na Baía de 
Guantánamo, durante a década de 1990. O preconceito que 
se instalou contra os haitianos é ainda notório, mais de vinte 
anos depois deste incidente. O presidente norte-americano, 
em Junho de 2017, terá alegadamente dito aos seus conselhei-
ros que todos os haitianos tinham sida. Outro exemplo é o do 
surgimento do H1N1 em 2009, cujo primeiro foco epidémico 
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se encontrava no México. Rapidamente, os pundits conserva-
dores norte-americanos mobilizaram-se para justificar o en-
cerramento da fronteira com o México como uma estratégia 
legítima para impedir a entrada do «vírus estrangeiro» no seu 
território. Com isto queremos dizer que mesmo que deixe de 
estar legitimada cientificamente, a xenofobia na saúde está 
enraizada nos processos de higienização do corpo social oci-
dental, através da criação de ficções sobre ameaças étnicas e 
corpos doentes. A consequência deste tipo de discurso é na-
turalizar práticas de distanciamento social (o afastamento de 
um determinado grupo ou etnia para a periferia) e efectivar 
um conjunto alargado de políticas securitárias (de embargos a 
Estados conotados com a difusão de doenças, até a restrições 
migratórias ou a uma política de fronteiras fechadas).

A palavra de ordem é imunizar. Mas, no final de contas, 
trata-se de imunizar quem? Como já vimos, as práticas imu-
nitaristas implicam um afastamento em relação ao outro até 
à possibilidade da sua exclusão. Por isso, se pensarmos num 
modelo internacional de governação de saúde, não nos sur-
preenderá que haja um desequilíbrio na forma como se de-
terminam as populações que devem ser cuidadas. Foi preci-
samente isso que sucedeu com o Ébola, em 2004. A Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) tardou em responder a uma 
crise sanitária que se alastrou durante seis meses pela África 
Ocidental, entre a Nigéria e a Libéria, sem qualquer interven-
ção da instituição. Só quando surgem os primeiros casos na 
Europa e nos EUA é que a OMS toma a decisão de declarar 
o Ébola uma Emergência de Saúde Pública de Âmbito Inter-
nacional. A racialização sanitária pode, por isto, também ser 
compreendida à luz da política internacional e através dos 
seus fogos de artifício discursivos de «ajuda e cooperação en-
tre povos». Como Sirleaf nos diz, a OMS pondera o valor, uti-
lidade e importância de cada população e a sua proximidade 
ao ocidente para determinar que doenças constituem uma 
emergência internacional (e talvez seja importante lembrar 
que a OMS recomendou há algumas semanas que a vacinação 
à poliomielite fosse suspensa e que todos os esforços fossem 
mobilizados para a nova doença). Longe do seu campo de vi-

são encontra-se o tal oriente, ao qual importa regressar agora.
Em Janeiro deste ano, o Courrier Picard abria uma das suas 

edições com a parangona «Alert Jaune» («Alerta Amarelo»). 
Referia-se a um vírus que só então, quando finalmente se 
aproximava das fronteiras da velha civilização, se tornava 
uma real ameaça. O vírus deixava de ser o outro que podia in-
fectar o outro, para ser um outro que podia infectar os nossos. 
Até Março, o espaço público tinha definido o inimigo, que ti-
nha uma simples qualificação: «vírus chinês». O inimigo, tão 
necessário nestes assuntos imunitários, estava já definido. 
Mas o problema é que a naturalização desta designação não 
é inofensiva e os discursos, quão mais mediatizados são, mais 
turbulências provocam, principalmente se brincarem com a 
segurança dos cidadãos amedrontados. Assim, não é estra-
nho que se tenham multiplicado os actos de violência contra 
comunidades, grupos e indivíduos de ascendência asiática. 
Poder-se-á dizer que esta foi a primeira fase da racialização 
do vírus, ou seja, determinar quem tinha atirado a primeira 
pedra. Mas rapidamente se caminhou para a segunda fase 
deste processo, que agora passa a dizer respeito a quem pode 
potencialmente agredir ou corromper o corpo social. Neste 
grupo alargado encontram-se aqueles que são forasteiros à 
norma e que, neste sentido, não conseguem ou não querem 
imunizar-se. Estes são ainda mais ameaçadores, pois tanto 
atacam a imunidade do corpo político monocultural como 
investem contra a tão saudável composição orgânica do indi-
víduo e da sociedade. Até podem viver no mesmo território, 
mas escaparam ao processo de integração na sociedade, por 
incompatibilidade cultural ou por não terem rendimentos 
que lhes permitissem seguir o padrão comportamental exi-
gido para que possam ganhar a medalha do cidadão. Em Por-
tugal, a segunda fase de racialização do vírus passa a atingir, 
de duas formas bem distintas, tanto as comunidades ciganas 
como os imigrantes escravos.

As formas como cada um destes grupo de sujeitos é in-
fluenciado pela racialização sanitária mostram como os 
discursos podem originar práticas diferentes. Veja-se o caso 
das comunidades ciganas, que representam perfeitamente 

a figura do alienígena na comunidade. A sua segregação 
resulta de uma inconformidade em relação ao conjunto 
de normas sociais do centro hegemónico, desde a rejei-
ção de um conjunto de comportamentos que estruturam 
a ideia de cidadania até ao investimento numa econo-
mia informal. A sua resistência à integração origina um 
olhar desconfiado da população, numa primeira instân-
cia, mas logo atrás surge a criação de uma mitologia do 
outro como ameaça à segurança da maioria, a partir do 
momento em que essas comunidades são contaminadas. 
Neste ponto, tornam-se um problema de saúde pública 
que coloca em risco a imunidade do espaço dominado 
pela maioria. Resta, então, que se aproveite o discurso 
racista («eles não vivem como nós, não são como nós») 
para se iniciar uma política de higiene social. O caso mais 
visível terá sido o do Bairro do Espadanal, no concelho 
de Moura, onde se descobriu que existiam mais de 30 
infectados. Rapidamente, o presidente da câmara Álvaro 
Azedo (PS) se apressou a usufruir das regalias discricioná-
rias garantidas pelo estado de excepção, montando uma 
cerca sanitária informal de confinamento da comunida-
de. Mas a avidez imunitária era de tal forma robusta, que 
o próprio autarca confessava aos jornalistas que tinha já 
pedido ao presidente da república que mandasse o exér-
cito patrulhar as fronteiras do concelho para controlar e 
punir quaisquer intromissões no seu espaço vital. Poucas 
semanas depois, André Ventura saiu da toca para propor 
um confinamento específico para todas as comunidades 
ciganas, algo semelhante a uma prisão dentro de outra 
prisão, uma ala específica para aqueles que nem estão 
contaminados, mas representam na mesma uma amea-
ça. Estas comunidades reaparecem no espaço mediático 
como uma ligação à doença, como um cluster infeccioso, 
que deve ser excluído e vigiado com atenções especiais. 
Neste sentido, estamos perante uma racialização da do-
ença que não só contribui para a intensificação das desi-
gualdades entre grupos étnicos, entre maioria e minorias, 
como revela como as políticas imunitárias servem para 

Ilustração_João Carola
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monstrualizar sujeitos e criar novos bodes expiatórios. 
Por outro lado, há uma outra característica da raciali-

zação da saúde pública que também pode ser observada 
aqui bem perto. Esta faceta diz respeito à desigualdade 
no acesso aos serviços mínimos de saúde e higiene, que 
afecta, inevitavelmente não só os mais despojados, mas 
aqueles que estão destituídos económica, mas também 
politicamente. O caso dos requerentes de asilo, refugia-
dos, que até há bem pouco tempo estavam despejados 
em hostels sobrelotados, sem que o Estado se preocupas-
se muito com isso, mostra como a desigualdade econó-
mica e política (no acesso aos serviços providenciados 
a cidadãos) é facilmente revelada em situações críticas 
de saúde pública. No final de Abril, em Arroios, uma das 
pensões albergava 134 contaminados, de uma população 
total de 187, encafuados em apenas 40 quartos. Enquanto 
o Estado lava as mãos da sua pretensa função de garantir 
que todos os habitantes do seu território têm acesso às 
condições mínimas de salubridade, vai promovendo uma 
prática racista e de exclusão do refugiado e do migrante.

Igualmente gravoso é o silenciamento do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que abandonou os mi-
lhares de escravos sazonais que se deslocaram ao Alen-
tejo para trabalhar na azeitona ou na cortiça. Com o 
bloqueio da produção, estes trabalhadores ficaram sem 
o rendimento (na maior parte dos casos inferior a 5€/
hora) que lhes permitia viver de um dia para o outro. 
A consequência de uma imunocracia é, mais uma vez, 

mobilizar os seus instrumentos para o cuidado dos seus. Os 
outros que se aguentem como puderem. Estes são a base da 
pirâmide da vulnerabilidade, sujeitados ao esclavagismo e à 
doença. E quando o Estado é questionado «sobre o tipo de 
apoio que estava a ser prestado aos núcleos imigrantes no 
rastreio, sobretudo aos que se aglomeram em espaços exí-
guos e sem condições de habitabilidade», a resposta é no-
vamente o silêncio, como aconteceu com a peça de Carlos 
Dias no Público de 2 de Maio. Sobre os que estão submeti-
dos à economia neo-esclavagista da agricultura e à diária, 
a consequência da ideologia imunitarista e das políticas de 
confinamento foi o agravamento da sua destituição econó-
mica. O crescimento do lumpen e a maior visibilidade da 
indigência material é o resultado da aceleração do norma-
lismo, ao qual a maioria quer ainda regressar.

No final de contas, é preciso não esquecer que estes últi-
mos três meses deram-nos imensos presentes envenenados, 
no que diz respeito ao agravamento desta destituição econó-
mica de que falamos: se por um lado o Estado nos vendeu a 
ideia de que graças a ele foi possível perpetuar a nossa vidi-
nha, em troca também nos garantiu que esta vidinha devia 
continuar a ser o mais miserável possível. Primeiro chegaram 
os lay-offs que, inicialmente, previam que só as empresas 
com pelo menos 40% de quebra homóloga seriam abrangi-
dos. Posteriormente, o regime foi facilitado para grande parte 
das empresas que tivessem tido uma quebra de um mínimo 
de 40% da facturação em relação aos dois meses anteriores. 
Com isto, o Estado protegeu essencialmente os empregado-

res, principalmente quando definiu que os salários podiam 
ser reduzidos até 33%, chegando-se à frente para pagar até 
70% dos restantes 66%. Significa isto que o tecido empresarial 
foi beneficiado ao ponto de pagar menos de 20% do ordenado 
original. E, no meio disto tudo, onde ficam os trabalhadores? 
Aqueles que têm contratos de trabalho recebem uma singela 
protecção, que impede que o empregador possa despedir ou 
extinguir o posto de trabalho até 60 dias após deixar de usu-
fruir deste apoio. A partir daí, ao que tudo indica, é a selva. 
Principalmente quando a economia portuguesa foi mobiliza-
da para o sector do turismo e que, ao que tudo indica, não 
conseguirão recuperar a actividade e a facturação necessária 
em dois meses. Com a prorrogação do lay-off simplificado até 
Setembro, será no início do próximo ano que se começará a 
desenhar os contornos da crise laboral que se avizinha. Por 
agora, os mais afectados são, naturalmente, os trabalhadores 
que estão esquecidos desde sempre, tanto pelos governos 
como pelo sindicalismo oficial: trabalhadores com contratos 
a termo que, oficialmente, não foram despedidos, mas não 
tiveram os seus contratos renovados, e trabalhadores inde-
pendentes, que tiveram a sua actividade suspensa, e recebe-
ram uma esmola de, em média, 200€ mensais para pagarem 
renda e contas. Se estas são as transformações mais visíveis 
no mundo do trabalho, existe uma outra que se estava a pre-
parar há longos anos. E esta alteração foi meramente acelera-
da durante os últimos três meses e que vem reorganizar não 
só o domínio laboral, como também a economia doméstica. 
Eis o teletrabalho.

Ilustração_André Pereira
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O teletrabalho liberta
Muito se falou, muito acertadamente, sobre as terríveis dualidades do confinamento: 
a enfermeira desgastada por anos de abusos laborais a ouvir a catequese do #fiquee-
mcasa na rádio enquanto conduz para a linha da frente no seu hospital suborçamen-
tado; o imigrante forçado a encerrar-se entre filhos e mofo num T0 imperdoável no 
Intendente; as pessoas homossexuais ou transexuais no terror das famílias hostis; o 
tarefeiro da Glovo, confuso e amedrontado, a entregar comida junto dos ricos e reme-
diados por não ter alternativa; a mulher que sempre apanhou pancada em casa e para 
quem a ordem de fecho inaugurou um pesadelo mais inimaginável ainda; o sem-
-abrigo que – enfim, nem é preciso explicar. A desmobilização foi brutalmente parcial 
(veremos porquê mais à frente), e muitos foram os que continuaram a malhar no 
duro, do hospital à fábrica, do call center ao restaurante, em muitos casos com falso 
layoff a ajudar à festa. Mas parece-nos muito importante focar também o autêntico 
pesadelo colectivo que foi – tem sido, será doravante – a grande experiência social do 
teletrabalho, com a qual os tecnocratas de serviço andavam a ter sonhos molhados 
desde o Windows 3.1. Que fique claro: é estultícia achar que as condições não estavam 
já postas em cima da mesa, e aqui o avanço tecnológico e a política confundem-se 
uma vez mais, ou não fosse essa uma das grandes marcas da modernidade. Em nem 
mão cheia de semanas, centenas de milhões de trabalhadores de todos os estratos 
por todo o mundo recolheram ao cortiço e provaram em primeira mão as maravilhas 
do nomadismo digital, mas aqui, para a grande maioria dos casos, tratou-se de um 
nomadismo entre o quarto, a sala e a cozinha, com berraria infantil pelo meio. Pelos 
relatos que nos foram chegando, o caos que se gerou nas escolas foi particularmente 
brutal, pois estas têm sido, pelo menos desde a ópera bufa de José Sócrates & Maria 
de Lourdes Rodrigues, o laboratório avançado de uma burocratização nada menos 
que sádica, que transformou os professores em preenchedores de relatórios infinitos, 
completamente desligados das tarefas concretas de ensino, agora com a agravante da 
distância, entre zooms e moodles e tachos e panelas e o apocalipse lá fora. Consta que 
Franz Kafka se ria ao ler trechos dos seus livros junto dos amigos. Se houvesse calha-
do dar aulas de Matemática na C+S do Cartaxo, atirava-se ao Tejo.

O poeta Miguel Cardoso tem algures um verso que diz algo como: «Le Corbusier 
construía edifícios onde as pessoas enlouqueciam». A progressiva digitalização do tra-
balho (e da sua prótese chamada lazer), a mudança da nossa vida para esse reino, o 
confinamento digital forçado durante a pandemia através do teletrabalho (e do telela-
zer), permitem-nos ir mais além: hoje, os programadores constroem interfaces onde as 
pessoas enlouquecem. A forma de trabalhar afecta tanto o trabalhador como o sentido 
do trabalho. Este último, como é bom de ver, é amiúde coisa nenhuma. 

A instauração do teletrabalho, que foi apenas, repetimos, uma aceleração de tendên-
cias à vista de todos, obrigou a outras transformações, como foi a reorganização da 
economia e da vida do lar. A possibilidade de estarmos sempre ligados trazida primeiro 
pelos laptops e depois pelos smartphones já tinha esbatido quilómetros de fronteiras 
entre a vida pessoal e a vida do trabalho, mas faltava quebrar uma nova barreira, a 
casa, para que qualquer ideia vetusta de «horário de trabalho» fosse abolida de um 
golpe. Ao longo do Grande Confinamento, os responsáveis políticos e os «especialis-
tas» multiplicaram-se em proclamações e previsões, encavalitados nas incertezas da 
evolução do vírus: o trabalho à distância veio para ficar e é para o bem de todos nós. 
Claro que há trabalhos e trabalhos, e sobretudo trabalhinhos, pelo que, sem a resis-
tência activa e geral que parece continuar a faltar, o sentido apontado é o do acelerar e 
complexificar da precarização do trabalho, com uma ainda maior desmultiplicação do 
trabalhador-tarefeiro-fada-do-lar em trabalhos (digitais ou digitalizados) pagos à peça, 
num gradual regresso às lides da jorna com a agravante da atomização e da alienação 
nos interfaces. E eis, por arrasto, outra aceleração da morte desse já quase cadáver: o 
sindicato como o conhecíamos. É certo que os colaboracionistas da UGT e da CGTP 
– parideiras desse aborto chamado concertação social – não nos merecem uma lá-
grima de comiseração. Afinal, e já que a memória é curta, convém recordar o que 
fizeram, ou não fizeram, durante a crise da greve dos combustíveis, e ainda antes du-
rante os episódios aberrantes em que a polícia retirou à força estivadores do porto de 
Setúbal. Estas velhas estalactites há muito que não conseguem acompanhar a enxur-
rada de mudanças laborais das últimas décadas, pelo que não será a partir deles que 
alguma espécie de libertação poderá advir. Não será tanto um «teletrabalhadores de 
todo o mundo, uni-vos!», mas antes um «ne teletravaillez jamais!». Só pela resistência 
permanente, pelo boicote e pela sabotagem às imposições dos trabalhos forçados 
inúteis podemos chegar a bom porto.

Mobilização assimétrica
O conceito de mobilização total é primeiramente mobilizado por Ernst Jünger em três aná-
lises (1918, 1930, 1932) feitas à diversão massiva de esforços produtivos que permitiu sus-
tentar esse festim de devastação chamado I Guerra Mundial. É a partir deste conflito que a 
destruição é incorporada como processo de produção a partir de uma base de organização 
total, bem administrada, racional, científica, tecnológica, que viria a ter um primeiro apo-
geu com o nazismo. Muito mais recentemente, o filósofo italiano Maurizio Ferraris desviou 
o conceito para dissertar sobre a captura massiva da atenção por parte dos aparelhos e dos 
mundos digitais. Naturalmente que uma mobilização total não é uma mobilização de todos, 
antes um horizonte inescapável e com o qual nos relacionamos forçosamente: ou como mo-
bilizados ou como não mobilizados. Apesar de todas as nuances, podemos convocar, com 
cuidados, estas noções para a análise ao Processo Virótico Em Curso (PVEC), e em particular 
àquilo que há-de vir com a catástrofe ambiental. Mas nem tanto devido ao uso de retórica 
bélica por parte de praticamente todos os governantes mundiais no dealbar da pandemia: 
esse parece-nos muito mais um simples sintoma de parca imaginação do que um novo sinal 
da militarização da vida quotidiana (esses sinais existem mas estão alhures). De resto, até o 
futebol está pejado de vocabulário bélico e nunca ninguém se importou com isso. 

A mobilização da atenção para a situação virótica foi, sim, inegavelmente, brutalmente, 
total. E nesse sentido importa sublinhar, uma vez mais, que o confinamento teve e continua 
a ter uma dimensão dupla: confinamento físico em casa, confinamento mental dentro dos 
mundos digitais contaminados pela pandemia. Ao longo do Grande Confinamento, mal-
grado todos os planos que possam ter sido feitos, quem conseguiu ler de facto A Montanha 
Mágica ou o Infinite Jest com atenção? Alguém escreveu um poema aproveitável que fosse 
(fique sentado, Manuel Alegre, não estamos a falar consigo)? É que a atenção foi ferozmente 
capturada pela profusão infinita, vertiginosa, de informações e dados e considerações e evo-
luções e involuções em torno de um só tema, que colonizou tudo, o que aliás consistiu numa 
experiência de contínuo abalo epistémico sobre a qual haverá certamente muitas obras 
artísticas a surgir no futuro. Vivemos semanas sobre areias movediças, a todos os níveis, a 
agarrarmo-nos febrilmente a estatísticas e a toda a sorte de interrogações inquietas, sempre 
em metamorfose, que agora, com a cristalização de alguns factos e verdades, nos parecem 
até aberrantes e ridículas. O vírus chegará ao meu país? É verdadeiro ou isto é tudo uma 
conspiração? Foi feito em laboratório? Vou perder o emprego? É o fim do mundo? Estarei in-
fectado? Virei a estar infectado? Vou passar fome? Estarão os meus próximos infectados? Vou 
assistir à morte dos meus familiares? O confinamento nunca vai acabar? Vem aí a guerra? 
Devo munir-me de conservas e partir para o deserto? Que fazer que fazer que fazer? 

Habituados a dispersar a atenção em vários médiuns, milhares de assuntos, centenas de 
conversas, passámos a fazer exactamente o mesmo mas em torno de um só tópico totalizan-
te. Só ficámos mais cansados do que já estávamos.

No plano mais directamente económico e por maioria de razão político, a mobilização 
foi assimétrica, ou mais ainda: houve uma mobilização parcial localizada acompanhada de 
uma desmobilização de larga escala, que só não foi maior (que só foi possível, dirão alguns) 
porque a digitalização da vida permitiu que o teletrabalho segurasse as pontas, não reve-
lando assim – ainda – a careca deste regime crescente de trabalhos inúteis, ou bullshit jobs. 
Foquemo-nos nisto: foi possível. Décadas de empanturranço de ideologia neoliberal e rela-
tiva paz no ocidente levaram à criação de barreiras com uma força tão material como a de 
uma muralha: isso não se pode fazer porque afecta a economia, isso também não, ao ponto 
de a capacidade de imaginar outras formas de vida se ter progressivamente esvaído pelo ralo 
da normalidade, à força de tanta cabeçada no muro. O isso aplica-se a quase tudo, mas nos 
últimos anos passou a aplicar-se de forma mais urgente às acções face à catástrofe climática 
em curso. As medidas tomadas em semanas ou dias por praticamente todos os Estados a 
nível global deram pelo menos a ver a possibilidade de se seguirem caminhos drásticos para 
amainar a catástrofe climática; o negacionismo puro talvez tenha perdido algum pé, ou tal-
vez acelere em desespero. Relevante para o imaginário colectivo futuro foram as notícias e 
estatísticas sobre a redução da poluição nas zonas em lockdown e sobre a redução significa-
tiva de emissões de gases poluentes, mesmo se, como é por demais evidente, esses números 
sejam absolutamente irrelevantes contra um processo planetário posto em marcha há déca-
das, feito de feedback loops que só agora começam a ser melhor compreendidos, já para não 
falar do facto de a catástrofe ambiental não depender apenas da emissão de gases poluentes.

Em todo o caso, esta nossa mobilização quase total é como que o elo perdido entre a mobi-
lização total para a guerra, paradigma já vetusto, e a futura mobilização dentro do paradigma 
do Ecologismo de Estado, talvez a última das fronteiras, e que se tudo correr mal – como veio 
sempre correndo até aqui – há-de acabar com a militarização da protecção ambiental, isto é, a 
sua incorporação total no paradigma da imunopolítica, a reboque da perpetuação do estado 
de excepção como técnica governativa. Esse parece ser o ponto de vista de Bruno Latour, que 
nos deu alguns dos ensaios mais interessantes da seca intelectual do Grande Confinamento. 
Mesmo se optimista em relação à capacidade colectiva de rejeitar o retorno aos modos de 
produção pré-crise, Latour argumenta e bem que tudo aquilo a que temos assistido é um en
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saio, um 
dress rehearsal, 
para a crise futura, 
como se os Estados estives-
sem a afiar as unhas. Porém, Latour 
defende que, se os Estados estão sempre 
relativamente confortáveis perante uma crise 
sanitária pois é da sua natureza gerirem a peste – é 
uma camisola que lhes assenta bem –, o mesmo não de-
verá acontecer perante o bombardeamento permanen-
te de imponderáveis que será a catástrofe climática.

A futurologia é um vício guloso e, por isso, cedemos-
-lhe aqui durante uma frase: do mesmo modo que fomos 
vendo no ocidente, ao longo da modernidade, grandes 
movimentos sociais a pedirem transformações de fundo 
através de meios extremos (violência, terrorismo) e no fim 
a receberem migalhas para se apaziguarem (Estado social, 
incorporação no aparelho estatal), ao longo do desenrolar 
visível e palpável da catástrofe ambiental veremos mani-
festações de extrema violência, talvez mesmo terrorismo 
com motivações ecologistas (no México já começou), e os 
Estados a reprimirem brutalmente essas manifestações 
através das técnicas de controlo legitimadas durante esta 
pandemia, a incorporarem as suas reivindicações modera-
das nos seus programas, e a gerirem a catástrofe utilmente.

Por isso, não é de ignorar também o argumento do gru-
po Chuang, o Comité Invisível chinês: «A um nível mais 
profundo, porém, o que parece mais fascinante na respos-
ta do Estado é a forma como ela foi efectivada, através dos 
média, como uma espécie de ensaio melodramático para a 
mobilização total de uma contrainsurgência nacional» (se-
guimos a tradução do texto publicado na Flauta de Luz #7). 

Já nem sabemos quem proferiu esta estafadíssima fra-
se, se o Zizek, se o Frederic Jameson, se o Mark Fisher: «é 
mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do ca-
pitalismo». Sim, está certo. Mas também é mais fácil ima-
ginar o fim do capitalismo do que o fim da dominação.

d o s 
magros. 

Enquanto ter-
minávamos este texto, 

a América ardia, ateada pela 
força incomensurável dos corpos 

devastados pela opressão e pela misé-
ria, ateada também por uma surpreendente 

radicalização política construída nos últimos 
anos. O assassinato de George Floyd mais não é que uma 

das consequências mais terríveis da imunocracia que se 
tem construído perante os nossos olhos deslumbrados. 
Derrida e Esposito falavam de que o desejo de imunização 
e a governação securitária que é originada por esse anseio 
criavam um paradoxo: para combater a doença, o corpo 
político é injectado por um anticorpo que rapidamente ori-
gina um novo vírus e uma nova doença, que agora se torna 
auto-imune. À medida que a esterilização aumenta, o cor-
po social torna-se um espaço cada vez mais insalubre, uma 
geografia de combate e violência. Desde a security turn que 
assistimos, há largos anos, a um gradual reforço policial, à 
militarização da sua acção, que inevitavelmente descam-
ba regularmente em brutalidade policial e em discursos de 
populismo racista e de intolerância xenófoba. Se precisa-
mos de símbolos para reagir a esta doença auto-imune, eis 
um, esplendoroso: «eu procuro do lado dos quarteirões 
desertos / tu pareces a esquadra de minneapolis a arder».

Este desejo colectivo inesgotável, 
que não conhece dor nem fronteiras, 

que não recua perante muralha ou 
moral alguma, tem um só nome: 

anarquia.

A excepção é a norma,
a norma é a excepção
Aqui estamos, pois então. 

A pandemia chegou para baralhar muito os dados mas, 
como fomos vendo ao longo deste ensaio, deixar tudo estru-
turalmente muito na mesma. Menos talvez, ousamos dizê-lo, 
as cabeças e os espíritos dos tantos escravos voluntários que 
ao longo destas longas semanas perceberam finalmente o ab-
soluto delírio colectivo em que fomos vivendo até aqui, e que 
juraram não ceder nem a um regresso ao mundo antigo nem 
à instauração de uma nova normalidade. Afinal, a normali-
dade em que habitamos já há muito que é definida pela arbi-
trariedade e excepcionalidade. Fevereiro e Março não foram 
os meses em que se proclamou um estado de excepção: pelo 
contrário, o esplendor do estado de excepção impede-nos de 
ver que ele está já em vigor há largos anos. 

Os eventos críticos, como foi esta pandemia, servem apenas 
para acelerar radicalmente a introdução de uma tecnologia de 
governação que estava já a ser lentamente introduzida no so-
cial. Afinal, só assim podemos compreender a eficácia e cele-
ridade com que todos foram conduzidos para casa pelo pastor 
estatal. Os próximos meses serão de uma importância capital 
para que a janela de oportunidade aberta pelas convulsões 
viróticas não seja fechada, com estrondo, sobre os nossos de -
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Uma das consequências particularmente duras – emocionalmente, espiritualmente 
– do Grande Confinamento foi a proibição generalizada de realização de ritos fúne-
bres, ou pelo menos a redução do seu aparato a um mínimo essencial que tem como 
resultado, precisamente, a perda da  essência  que faz do ritual o que ele sempre foi: 
um conjunto de gestos comuns, partilhados, que apaziguam o sofrimento e permitem 
a passagem a um novo estágio de luto. Giorgio Agamben, o Grande Louco do Grande 
Confinamento, no meio das rajadas de disparates, sublinhou este problema não sem 
razão. Há e sempre houve mortes de  insepultos – um barco de pescadores tombado 
no Atlântico –, mas estas são sempre aceites como uma anomalia, não uma norma 
generalizada que ameaça estender-se no tempo indefinidamente e destruir uma das 
poucas convenções sociais que resistiu à aceleração digital da pós-modernidade: o 
funeral. Os protocolos para lidar com a morte e o corpo morto dos infectados com o 
vírus-em-vigor constituem neste âmbito, é certo, o pior dos piores cenários – o corpo 
infectado não está ainda morto, não pode ser devolvido à terra, entra em acção um 
protocolo higienizante que obriga a fulminar o perigo. Mas também as mortes devidas 
a outras razões foram sujeitas a regras apertadas: devido às restrições aos ajuntamen-
tos de pessoas, instituiu-se um número máximo de presentes no cemitério; devido às 
restrições de tempo, despiu-se o funeral-acontecimento e deixou-se apenas a espinha, 
isto é, o enterro feito em formato express, uma violência que exacerba a materialidade 
grotesca do corpo morto. Só nesta dimensão, estes poucos meses criaram sem sombra 
de dúvidas um trauma, ao mesmo tempo individual e colectivo, difícil de ultrapassar.

Catálogo das mortes celebradas

Se não pudemos, todos, ao longo destes meses, ritualizar a morte dos nos-
sos próximos, talvez possamos então celebrar algumas. Para compensar. Algu-
mas outras mortes, ou tragédias, ou infelicidades, ou simples desaparecimen-
tos, partes desse mundo que acabou num piscar de olhos.  Eis o catálogo das 
mortes que celebrámos:

  O Alojamento Local. Em poucas semanas, o grande esquema que há 
anos engarrotava as cidades ruiu como um castelo de cartas, se houvesse 
castelos de cartas em Alfama. Milhares de proprietários parasitas viram-
-se subitamente sem acesso à mina de ouro que exploravam à custa da 
bastardização das cidades, especialmente Lisboa e Porto, e tantas vezes 
expulsando os habitantes de sempre para as periferias. De um dia para 
o outro, o parasita deixou de poder embolsar cem paus por um casal 
alemão ter passado a noite no seu estúdio de 15m2 na Mouraria. A que 
saberão as lágrimas de um parasita? Viva a morte do Alojamento Local!

Ilustração_Dois Vês
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   A Iniciativa Liberal. No último circo eleitoral, vimos uma agremiação de 
empreendedores cocainados (passe-se a redundância) garantir um lugar na As-
sembleia através de marketing compostinho e de um discurso neoliberal espe-
cialmente primitivo. São um grupelho irrelevante, e o seu ocaso não tem ligação 
nenhuma com o (não) ocaso futuro do ideário neoliberal, mas foi com embeve-
cimento que vimos, em poucos dias, empreendedores empurrarem o Friedman 
para o fundo da estante e exibirem, cheios de pó, velhos manuais keynesianos. 
Um partido de monocultura ideológica viu-se a braços com a necessidade de 
defender o impensável, o próprio contrário do seu ADN: um sistema de saúde 
público equitativo. Tão ou mais enternecedor foi ver o empreendedor arrogante 
curvar as costas, estender a mão, olhar lacrimosamente o Papá Estado e dizer: em 
nome da sobrevivência das empresas, tenha a bondade de me auxiliar. Viva a morte 
da Iniciativa Liberal!

  Preço do petróleo. Quase conseguimos sentir o abalo tectónico provocado por 
milhares de sheiks e homens de negócios a atirarem-se teatralmente para o chão no 
dia (20 de Abril) em que o preço dos futuros de crude americano bateu nos dólares 
negativos. Serve de pouco, mas nada perdemos se abrirmos um sorriso ao assis-
tirmos à desgraça momentânea dos grandes fautores do colapso ambiental. Viva a 
morte do preço do petróleo!

  Uma catrefada de acções na bolsa. Nos inícios do confinamento, no espaço 
de horas, biliões de dólares desapareceram dos  mercados  sem deixar rasto. Que 
terá acontecido? Como é possível que, sem destruição material provocada por um 
terramoto ou um tufão ou mesmo a queda de um asteróide, desapareça brutal-
mente tanto produto interno? Será que se deve ao facto de grande parte da riqueza 
bilionária ser uma mera abstracção auto-reforçadora, posta em rodopio livre deste 
Bretton Woods? Fica-vos bem, mercados, esse novo corte de cabelo. Stonks! Viva a 
morte de biliões de dólares abstratos!

  Lixo editorial. A aparente contradição das últimas décadas: diz-se que as pes-
soas lêem cada vez menos mas imprimem-se cada vez mais livros. Voilà o lixo edi-
torial, produzido em larga escala pela Porto Editora, a Leya e editoras dedicadas às 
permaculturas shanti shanti new age. Desde Março que não vemos sair: novos ca-
lhamaços soporíferos do João Tordo; tomos de poesia completa de autores incensa-
dos a 40 paus; romances, mal traduzidos, da literatura internacional comprada em 
saldos na Feira de Frankfurt, com capas tão brilhantes que ferem a córnea; manuais 
de cozinha vegana para solteiros, e longuíssimo etecetera. Alguém deu por alguma 
coisa? Alguém sentiu a falta? Viva a morte do lixo editorial!

  Festivais de Verão. Eis que os grandes paraísos artificiais da normopatia estão 
proibidos para o Verão de 2020. O baixista mediano de uma banda de post-rock de 
Barcelos chora porque já não vai poder apanhar salmonella nas águas do Rio Ta-
buão. Que pena! Viva a morte dos festivais de Verão!

  Crença em JKM. O Grande Confinamento foi também o toque de finados para 
Joacine Katar Moreira, que, depois dos delírios em que se meteu nos últimos meses, 
decidiu, em Março, não só não votar contra a instauração do estado de emergência 
e, por isso, legitimar a sua aprovação, com todas as consequências que daí surgiram 
para agravar práticas de exclusão, como numa publicação do seu Facebook, no dia 
23 de Março, em que concordava com Marine Le Pen, elle-même, num assunto qual-
quer. Qualquer dia confirma-se a horseshoe theory. Viva a morte da crença em JKM!

  Presidente dos Afectos. O homem que centrou a sua estratégia política no 
plano delirante de conseguir dar dois beijinhos a todos os cidadãos portugueses 
foi, previsivelmente, muito afectado pelo vírus-em-curso. Logo nos princípios de 
Março, foi forçado à quarentena – não mais abraços! –, e tempos depois perdeu 
simbolicamente o poder televisivo ao fazer uma grave proclamação ao país através 
de uma péssima ligação Skype, com a câmara apontada à testa ao bom jeito boo-
mer, a lembrar as emissões televisivas por “videoconferência”, nos anos 90, a partir 
de cenários de guerra. A unanimidade que Marcelo continuava há anos a acumular 
sofreu um duro golpe quando se percebeu que quem vestia verdadeiramente as 
calças era António Costa. Viva a morte do Presidente dos Afectos!

Nascido e criado em Aljustrel, no Baixo Alentejo, Luís Amaro [1923-2018] fez a sua for-
mação de autodidacta com o seareiro Deodato Barreto e com escritores ligados ao sin-
dicalismo libertário da primeira República – Manuel Ribeiro, Ferreira de Castro, Julião 
Quintinha e outros. Estreou-se aos 12 anos com uma crónica no jornal Ala Esquerda, 
do Centro Democrático de Beja, e com a mesma idade entrava como redactor do jornal 
Diário do Alentejo, fundado pouco antes em Beja. 

Aos 16 anos era redactor do jornal Brados do Alentejo em Estremoz e, pouco depois, 
por intermédio de Agostinho da Silva, muito relacionado no meio livreiro, veio para 
Lisboa como caixeiro da livraria da Editora Portugália, onde depressa ascendeu a revi-
sor e editor literário. 

Conviveu então com muitos dos mais importantes escritores portugueses, vindo ele 
próprio a publicar nessa época o seu único livro Dádiva (1949) – um volume de poemas 
que teve depois reedições sucessivas (1975; 2006; 2011) com título refeito, Diário íntimo, 
e sempre com novos acrescentos. Luiz Pacheco chamou assim ao seu autor, no momento 
da primeira reedição do livro, «um raro poeta» (Diário Popular, 28-1-1977). Com jovens 
poetas da sua idade – António Luís Moita, António Ramos Rosa, José Terra e Raul de Car-
valho – fundou a revista Árvore [1951-1953], uma das mais marcantes da poesia portu-
guesa da segunda metade do séc. XX.

Já no final da década de 60 mudou-se para os serviços editoriais da Fundação Calouste 
Gulbenkian, onde secretariou e co-dirigiu até tardia aposentação a revista Colóquio/Le-
tras, que muito deve ao seu saber e ao seu sentido de convívio.

Originário de Aljustrel, terra mineira e com forte implantação da organização operária, 
nascido no seio de família muito modesta – o pai era correeiro, Luís Amaro manifestou 
desde cedo simpatia pela generosidade dos ideais libertários, embora sem qualquer mi-
litância a assinalar. Fez questão de fazer doação ao jornal A Batalha depois da morte de 
parte do seu mobiliário pessoal. 

L U Í S  A M A R O 
[1923-2018]

A. CÂNDIDO FRANCO
retrato_Luis Manuel Gaspar
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Recentemente, Lula, uma das figuras 
de proa do populismo de esquerda, 
embora em deplorável ocaso, afirmou 
numa entrevista afirmou: «Ainda bem 
que a natureza contra a vontade da hu-
manidade, criou esse monstro chama-
do coronavírus. Porque esse monstro 
está permitindo que os cegos comecem 
a enxergar que apenas o Estado é ca-
paz de dar solução a determinadas cri-
ses. Essa crise do coronavírus, somen-
te o Estado é que pode resolver isso”.

 
Esta afirmação que pode ser vista como ingénua ou 
como cínica, depende do ângulo, já lhe trouxe dissabo-
res e exigiu um pedido de desculpas público, mas cor-
responde ao que grande parte da esquerda pensa, mas 
não pode dizer. Esta pandemia era o argumento decisi-
vo que faltava aos defensores do Estado e da estatização 
da economia contra a lógica liberal e privatista que do-
minou a política nas últimas décadas. Para Lula, e para 
esta esquerda, não é a medicina, a investigação e a ci-
ência que podem resolver este problema da pandemia, 
mas o Leviatã, o Estado. No caso do Lula, talvez fosse o 
momento de explicar a razão porque os seus governos 
pouco fizeram em relação ao sistema único de saúde 
brasileiro e às escolas públicas, embora não tenham fal-
tado recursos para o circo do futebol e das olimpíadas… 
Era isso mesmo que exigiam as grandes manifestações 
de rua de 2013/2014 que contestavam os gastos feitos 
com esses eventos mediáticos, deixando um rasto de 
exclusão, desperdício, lixo e corrupção.

Como escrevi logo no início da pandemia em Por-
tugal, não deixa de ser curioso como a partir dessa 
situação muita gente de direita e de esquerda defen-
da a necessidade do reforço do Estado, dos poderes 
dos governos, das polícias e de leis especiais. A minha 
conclusão, a partir da tradição libertária, é diametral-
mente oposta. A sociedade enquanto comunidade 
auto-organizada assente em laços de solidariedade, 
igualdade e apoio mútuo pode solucionar este, como 
muitos outros, problemas. Afinal o serviço de saúde e 
os hospitais não são, nem podem ser, repartições bu-
rocráticas do Estado e podem funcionar coordenadas, 
assentes no conhecimento científico e no saber fazer 
dos trabalhadores da saúde. Da mesma forma, a ca-

Da Pandemia 
pacidade da sociedade buscar e implementar solu-
ções, imediatas e criativas, é bem superior à dos go-
vernos e do aparelho burocrático e administrativo. 
Se este Estado, com toda a sua burocracia, centros 
de pesquisa, grupos de análise, universidades, servi-
ços secretos, não conseguiu prever o actual cenário, 
a partir do momento em que a pandemia chegou à 
Europa, ou seja, fazer previsões de curto prazo; nem 
sequer conseguiu solucionar o problema da falta de 
máscaras de protecção, não obstante a existência de 
uma industria têxtil nacional, ou de álcool, mesmo 
tendo nós autonomia na produção de álcool e refina-
rias, está tudo dito sobre a necessidade do Estado... 
Isto é válido para os Estados que adoptaram estra-
tégias de confinamento, como para os outros, pois 
o que ficou demonstrado é que os Estados e a sua 
burocracia foram navegando ao sabor da crise sem 
demonstrar qualquer capacidade de previsão e an-
tecipação ou uma especial eficácia na resolução dos 
problemas concretos que a crise sanitária impunha. 
Num artigo anterior n`A Batalha, «O que fazer com 
este Estado?»,   já tinha escrito que defender a exis-
tência de um serviço público de saúde, ou de escolas 
públicas, ou seja, manter a saúde e a educação fora 
do jogo dos negócios capitalistas, não significa, para 
um libertário, defender a estatização desses serviços 
e ainda menos usar o pretexto da saúde e da educa-
ção para legitimar o Estado como máquina, política, 
burocrática, administrativa. Tanto mais que conhece-
mos a história do Estado moderno e o seu papel nas 
sociedades de classes. E o que sabemos só se confir-
ma no quadro desta crise pandémica, que se está a 
transformar numa crise social e económica, quando 
vemos as elites políticas trabalharem afincadamente 
ao serviço das classes dominantes para recompor a ló-
gica de acumulação capitalista interrompida por este 
microscópico vírus. Mas até nos detalhes das políticas 
de curto prazo podemos ver como os governos estão a 
financiar prioritariamente os grandes grupos econó-
micos em detrimento dos trabalhadores e das activi-
dades económicas locais e de pequena escala, numa 
lógica de darwinismo económico, em que escolhem 
quem vai, e quem não vai, sobreviver à crise. Até no 
absurdo financiamento de milhões de euros aos gru-
pos dos media se pode ver qual é o papel do estado no 
contexto da economia capitalista. Todos sabemos que 
se faltou dinheiro nas últimas décadas para a saúde 
e educação, nunca faltou para a burocracia, para os 
bancos, para o aparelho militar e repressivo, para os 

esquemas corruptos das elites políticas, seja em Portu-
gal, no Brasil ou em Espanha.

Ante esta realidade, a crítica libertária do capitalis-
mo, do Estado e do poder continua a ser pertinente 
mas debate-se com a pouca receptividade por parte das 
classes subalternas que buscam no Estado Providência 
a última bóia de salvação ante as suas necessidades bá-
sicas: segurança, saúde, educação, apoio no desempre-
go e velhice. Tanto mais que a esquerda política e sin-
dical é há muito tempo obcecadamente estatista, nos 
seus programas, nas suas práticas e nas suas metas, e 
tem alimentado esse vírus nas classes subalternas. No 
entanto, ao longo desta crise, também temos assistido 
a manifestações extremamente positivas de coopera-
ção, solidariedade e apoio mútuo, no sentido em que 
falava Kropotkin: um reconhecimento do sentido da 
comunidade humana que calou, em grande parte, os 
discursos raivosos da direita xenófoba e nacionalista. A 
sobrevivência dos laços de solidariedade e entreajuda 
nos piores cenários permitem-nos alguma esperança 
de que permanece uma semente libertária nas nossas 
sociedades capitalistas, consumistas, individualistas e 
de concorrência feroz. Se assim for, talvez se recupere, 
a médio prazo, a ideia de uma alternativa ao capitalis-
mo, até porque as suas contradições e limites ficaram 
bem patentes nesta crise pandémica global e a ameaça 
do colapso ambiental está no horizonte.

Qual é o caminho para os anarquistas deste século 
na luta por essa alternativa? Em primeiro lugar, a críti-
ca radical do capitalismo, do poder e do Estado. Parale-
lamente a participação nas lutas sociais concretas que 
não vão deixar de ter lugar, principalmente nestes perí-
odos de agudização dos conflitos. Mas, acima de tudo, 
a propaganda pelo exemplo, através de experiências 
associativas de vida e produção. Estas iniciativas pa-
recem ser uma forma mais eficaz de difusão da cultu-
ra libertária, mais que a mera propaganda ideológica e 
discursiva, pois são uma  demonstração prática  da via-
bilidade de um funcionamento social tendo por base a 
autonomia, solidariedade, entreajuda e auto-governo. As 
acções desenvolvidas nos últimos meses por colectivos 
como A Gralha, Disgraça, CCL, Mula e RDA são disso um 
exemplo. Uma coisa parece certa: a mudança profun-
da deste sistema exige a existência de uma cultura (no 
sentido antropológico) libertária amplamente difundi-
da nas classes subalternas, que serão sempre as poten-
cialmente mais interessadas no fim da exploração e da 
dominação. A crítica do Estado e da esquerda estatista é 
uma componente fundamental dessa cultura libertária.

M. Ricardo de Sousa e  do Estado
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1 - PEGA NAS 4 PÁGINAS CENTRAIS JUNTAS E FECHA-AS 
2 - DOBRA-AS DE CIMA PARA BAIXO 
3 - VOLTA A DOBRÁ-LAS PARA A DIREITA
4 - RECORTA-AS PELO PICOTADO QUE TE VAI APARECER NA PRIMEIRA
5 - RECORTA A CAPA (AQUI EM BAIXO) E DOBRA AO MEIO SOBRE AS ANTERIORES 

1 2 3 4



A fatalidade?!
Não me fodas!

Escrito e desenhado, depressa e mal, em abril de 2020,
durante o Confinamento.

© Max 2020

M a x 
(Barcelona, 1956) é um autor cuja obra se confunde com a história moderna da BD es-
panhola. Da «la movida» dos zines nos anos 70 à criação da mítica revista El Vibora, na 
qual criou o combatente ecológico Gustavo e o iconoclasta Peter Pank, até às excitan-
tes alternativas dos anos 90, com a antologia Nosotros Somos Los Muertos (1995-2007), 
co-editada com Pere Joan, não será à toa que tem uma colecção dedicada a toda sua 
produção: Todo Max pela La Cúpula. Por cá, apesar das suas inúmeras visitas a festivais 
de BD – Porto, Lisboa, Amadora e Beja –, só foi publicado na revista Quadrado e, final-
mente, o livro Vapor, em 2017.

Quem leu a resenha a Rey Carbón (2018), no número do centenário de A Batalha, sabe 
que a sua rebeldia assumiu um estilo minimalista e assertivo nos seus últimos livros. 
Quem não sabe ficará agora a saber através deste encarte-dobra-e-corta-tu-mesmo que 
o autor gentilmente nos cedeu.

Gentil foi a sua postura para termos uma versão portuguesa deste trabalho, mas bem 
furiosa é a sua reacção ao confinamento que o planeta sofreu com o vírus covid-19. Mani-
festamente Anormal foi feito nesses dias de frustração.

A edição espanhola é a duas cores e um bocado maior em formato, num panfleto com 
uma capa mole. Aqui fica a preto e branco, num formato mais reduzido. No pdf de A Ba-
talha, que circulará após a distribuição física do jornal, será publicada a cores. Agrade-
cemos ao autor pela cedência da obra e a Pedro Morais que a traduziu para português.
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O presente volume 
colige a totalidade 
dos cartoons de 
Stuart Carvalhais 
identificados pelos 
editores n´A Batalha 
e no seu Suplemento 
Ilustrado, entre 

em 1926 e o 25 de Abril de 1974.

ENCOMENDAS POR JORNALABATALHA@GMAIL.COM | TAMBÉM À VENDA NAS LIVRARIAS

8€ PARA ASSINANTES DE A BATALHA 
10€ PARA NÃO-ASSINANTES DE A BATALHA

em co-edição
com a Associação
Chili Com Carne, 
A Batalha apresenta

A Batalha apresenta o livro

 o livro Renda Barata.

Quatro itinerários Anarquistas: 
Botelho, Quintal, Santana e Aquino 
de João Freire

1923 e 1925.

a obra compõe-se de quatro 
biografias de militantes
destacados daquele movimento
e dos seus encontros e desencontros
em quatro conjunturas políticas
bem diferenciadas, incluindo
a chegada da Ditadura Militar
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mata     assassina     destrói     queima     rapta     bebe
mescalina     fode no cu     muda o vestido-do-sexo     muda de sexo
mata pai     mãe     este é o diário revolucionário
da nova anarquista    caos     total     homens viram mulheres
violeta     as mensagens chegam rápido     não há tempo para     compreensão
não há tempo     perceber     homicídios 9:00 da noite     vai para a
Califórnia     1:00     de volta a Nova York    os gatos nunca
saem     ouvem Mick Jagger     chauvinismo masculino
resulta de ser mulher-disfarçada     mulher negra
abutre     branca     o pirata     que não     pode     nunca
não querer     voltar     haverá vários homicídios     nas
ruas e becos     umbrais escavacados     tu vais
encontrar pistas     tu estás pessoalmente envolvido     em tudo
o que Marx disse     se os capitalistas se portarem mal     uma total
imediata revolução     mas o universo     será que o universo
muda necessariamente?     o xerife quer ir para a cama

comigo     eu amo-te     nós amamos-te     todos os loucos eventos     do
amor     são agora possíveis     anarquistas     passam duas semanas
relatório da terra dos pássaros púrpura     mil amores
secretos     vive no oceano     sol laranja     cerveja destrói
mente indesejada     três romances     Kerouac     em honra e reverência
a B.     Eu amo     L.     monstros de capas negras andam sorrateiros
pelas ruas     Califórnia     narizes compridos     cobras
enrolam-se nas suas caras     e pelas suas bocas adentro     eles
passam por     passam mal     carros     eu já não fabrico bombas     os lobos
por vezes     caçam sozinhos     cantam por prazer     Prazer!     eu sou
um homem     roupas     fetiche     ando à boleia pelo Big Sur com H.
fodemos loucamente no carro     B.B. vê-nos     não tenho sítio para onde
ir     tenho de escolher um companheiro de cama     cinco possibilidades
deixa ver o comprimento das vossas pilas     quero tamanho médio
prazer     e não ser magoada     os gatos enrolam-se à volta da tua cabeça
espetam as garras     nos teus olhos     o pêlo roça-se pelas tuas
coxas     tu olhas para os olhos de um gato     olhos verdes olham
para dentro de ti     visão     fui casada três anos     eu acabei
por deixar de gostar de foder A.     nunca fui amada     pais
odiavam-me     miúda     14     amada quando fodida     queria amor
queria foder     universo escondido irado.     agora muitas vezes
nem sei se quero foder. escrita desigual.     que se foda
escrever.     a visão do eu     o eu está ligado a todos os
eus     animais     plantas     redes planeadas     acções
destrutivas tornam-se amor total     acções claras     são     amor.
toda a informação está aqui para ser encontrada.

Para a Sally, que com o carro
se move, onde aquedada está
e assim traz e traz
o longínquo fundo devagar
com os seus movimentos, múltiplo
o primeiro plano passa depressa a passado
o que está entre acelera para lá
está a cair lentamente - oh
o chão mais fundo o céu o chão
em órbita enfim, até
ao ponto de destino:
“Há um certo ponto a partir do qual
não se pode voltar atrás,
esse é o ponto que precisa de ser alcançado”.
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Kathy Acker 
(1972)

(trad. por André Tavares Marçal)

A 
paralaxe

de uma Anarquista
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Para a Sally, que com o carro
se move, onde aquedada está
e assim traz e traz
o longínquo fundo devagar
com os seus movimentos, múltiplo
o primeiro plano passa depressa a passado
o que está entre acelera para lá
está a cair lentamente - oh
o chão mais fundo o céu o chão
em órbita enfim, até
ao ponto de destino:
“Há um certo ponto a partir do qual
não se pode voltar atrás,
esse é o ponto que precisa de ser alcançado”.
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«Em vez de fugirem, como a polícia preten-
dia, os manifestantes mantiveram-se firmes. 
Quando forçados a recuar por causa do gás 
lacrimogéneo, avançaram logo que este se dis-
persou. Recuperaram terreno repetidamente, 
e a polícia levou mais de uma hora para fazê-
-los ceder de volta. Isto foi apenas o começo…»

LUTO

Estava sentado num banco do parque, ao sol, com a mi-
nha máscara na cara. As minhas filhas estavam sentadas ao 
meu lado, a olhar para o parque vazio e para uma fonte sem 
água. Os passarinhos saltitavam pelo parque, à procura de 
restos de comida.

Ficámos em silêncio, a ouvir os pássaros a cantar e o ru-
ído dos insectos. Foi a primeira vez que passámos algum 
tempo juntos ao ar livre desde que a pandemia chegou ao 
Minnesota. A minha filha mais velha estava muitíssimo an-
siosa, com medo de que ir ao centro da cidade a expusesse 
ao vírus. Tinha a respiração pesada, de tentar controlar o 
medo, apesar de ter andado praticamente desesperada por 
dar uma volta no parque.

Um homem de cadeira de rodas passou por nós e ace-
nou-me em silêncio. Eu abanei a cabeça em resposta e ele 
virou a cadeira de rodas de frente para nós, a cerca de quin-
ze metros de distância. Então, pegou num trompete e co-
meçou a tocar – uma nota longa, solitária e lutuosa. Parecia 
um lamento, uma música fúnebre. Talvez dirigida à cidade, 
ou talvez ao mundo.

A cidade parecia morta, parada e quase vazia. O resto do 
mundo parecia-me o mesmo, como se o distanciamento 
tivesse sido tão longo que não havia mais nada a fazer a 
não ser lamentarmos em conjunto, numa troca de olhares 
a quinze metros de distância.

Apenas dois dias mais tarde, um homem negro chama-
do George Floyd foi assassinado quando o polícia Derek 
Chauvin, de Minneapolis, se ajoelhou sobre o seu pesco-
ço ao longo de oito minutos, enquanto Floyd implorava 
pela sua vida. Três outros agentes de polícia ajudaram 
Chauvin no homicídio de Floyd, que foi morto em frente 
a várias testemunhas. 

Em vinte e quatro horas, a cidade explodiu.

A REVOLTA COMEÇA

A Revolta, como muitas rebeliões, começou relativamente 
pacífica. Houve um protesto para exigir a prisão dos quatro 
assassinos, que entretanto tinham sido demitidos pelo De-
partamento de Polícia de Minneapolis mas não foram acu-
sados de qualquer crime. Este protesto, provavelmente, ter-
minaria como qualquer outro, com uma marcha e alguns 
discursos e sem resultados significativos. Se isso não acon-

teceu foi graças ao Departamento de Polícia de Minnea-
polis (MPD), que decidiu atacar a multidão de maneira 
disparatada, com balas de gás lacrimogéneo e borracha 
para afastar os manifestantes da 3ª esquadra.

Em vez de fugirem, como a polícia pretendia, os ma-
nifestantes mantiveram-se firmes. Quando forçados a re-
cuar por causa do gás lacrimogéneo, avançaram logo que 
este se dispersou. Recuperaram terreno repetidamente, e 
a polícia levou mais de uma hora para fazê-los ceder de 
volta. Isto foi apenas o começo, já que os protestos conti-
nuaram e escalaram no dia seguinte.

Um dos manifestantes foi morto a tiro pelo dono de 
uma loja de penhores. Um homem de máscara – que mui-
tos acreditam ter sido um polícia com a intenção de re-
tirar legitimidade aos protestos – provocou um incêndio 
numa [loja] AutoZone perto da 3ª esquadra. Logo que o 
primeiro fogo começou, seguiram-se outros, e não tardou 
a estarem vários edifícios a arder pela cidade.

A [loja] Target em frente à esquadra foi pilhada, e os 
saques reproduziram-se pelas cidades gémeas, Minne-
apolis e St. Paul. Cadeias de lojas foram atacadas, assal-
tadas ou incendiadas em locais dispersos pelas cidades. 
Os políticos Democratas do Minnesota ficaram chocados 
e aterrorizados, incapazes de processar que pessoas da 
classe trabalhadora estivessem a atacar, pilhar e destruir 
os símbolos mais óbvios do capitalismo.

Perante o desespero, recusando-se a enfrentar a revolta 
da classe trabalhadora que estava em evidência, os polí-
ticos e as classes médias culparam os bodes expiatórios 
do costume: «agitadores externos», como os anarquistas, 
que supostamente se apropriaram daquilo que começou 
como um protesto não violento.

Mas o que é facto é que foi a MPD a provocar esta explo-
são com o recurso imprudente à violência, ficando depois 
sem poder para controlá-la, devido ao tamanho das mul-
tidões que se juntaram. 

ESQUADRAS A ARDER

Ao terceiro dia de revolta, o caos espalhava-se pela cida-
de. O bairro que rodeia a 3ª esquadra estava repleto de 
edifícios incendiados, tijolos amontoados e ruínas fume-
gantes. As chamas ainda estavam activas no interior de 
uma das estruturas e não estava lá ninguém para com-
bater o fogo.

Os grafitis surgiram um pouco por toda parte, e os slo-
gans tanto tinham de provocador como de poético: 

Façam-nos pagar.

Conseguem ouvir-nos agora?

Para o inferno ou para a utopia?

À porta da 3ª esquadra havia polícia anti-motim, e mais 
polícia posicionada no telhado. As ruas eram da multi-
dão, porém, e não restava dúvida sobre isso: a polícia de 
choque, armada em peso, estava escondida atrás de uma 
barricada improvisada, claramente insegura de que che-
gasse para aguentar a esquadra. 

Em St. Paul, uma multidão enorme e agressiva pilhava 
lojas no bairro de Midway. Ao contrário das mentiras di-
fundidas pelos políticos, este grupo não era constituído 

por pessoas de fora da cidade, nem por anarquistas ou su-
premacistas brancos. A multidão era predominantemente 
de classe trabalhadora, de várias etnias, e estava entusiasma-
da com a ideia de expropriar as cadeias de lojas de Midway.

As pessoas partiam janelas, atravessavam montras parti-
das e saíam com caixas daquilo que conseguiam agarrar. A 
poucas centenas de metros de distância, uma longa fila de 
polícia de choque com armaduras e máscaras de gás limita-
va-se a observar a situação. Estava lá apenas para proteger 
alguns estabelecimentos das cadeias maiores e nem tentou 
desafiar a multidão que destruía as lojas ao seu alcance. 

Em frente à Target, um fumo grosso e cinzento emana-
va de um arbusto a arder. Alguém lançou um pertardo que 
rebentou ao longo do telhado da loja. A polícia de choque 
carregou com granadas de atordoamento e bombas de gás 
lacrimogéneo.

A multidão começou a correr em todas as direcções 
quando o estacionamento abanou com o barulho das ex-
plosões. Mas não foram muito longe. Logo ao virar da es-
quina, as montras partidas e os saques continuavam sem 
interrupção. A polícia de choque também não foi mais 
longe, parou no lugar, a observar a multidão enfurecida. 
Carros repletos de jovens andavam em círculos, com os 
passageiros empoleirados nas janelas abertas ou deitados 
no capô. O estado de espírito era de provocação, raiva e 
alegria, tudo ao mesmo tempo.

Na baixa de Minneapolis, uma marcha pacífica, com larga 
adesão, partiu do edifício do governo. De volta à 3ª esqua-
dra, a polícia abandonou as ruas por completo, deixando a 
área entregue à multidão. 

Houve quem roubasse uma quantidade enorme de comi-
da para distribuir gratuitamente, que ficou à disposição de 
quem precisasse. Outra pessoa serviu-se de um carrinho de 
compras para distribuir garrafas de água a quem pedisse. 
Disponibilizaram-se sacos e caixotes um pouco por toda a 
parte, para que as pessoas tivessem onde deixar o lixo. 

A multidão estava enfurecida, mas havia mais qualquer 
coisa por detrás da raiva. Um sentimento de alegria por se 
estar a ripostar. Naquela noite, os manifestantes invadiram 
a 3ª esquadra e a polícia evacuou o seu edifício em chamas. 

DEFESA COMUNITÁRIA

As Cidades Gémeas transformaram-se num campo de ba-
talha com a revolta em curso. Havia polícia de choque por 
toda parte, a atacar marchas pacíficas de protesto com gás 
lacrimogéneo e balas de borracha. Instituiu-se um recolher 
obrigatório a partir das 20h, que foi desafiado pelas grandes 
multidões. As auto-estradas foram cortadas, o que não im-
pediu alguns grupos de supremacistas brancos de circular 
pelas ruas, provocar incêndios e disparar contra edifícios. 
No meio do caos, pequenos grupos de anti-fascistas saíram 
em defesa da cidade, e os bairros organizaram as suas pró-
prias unidades de defesa para se manterem seguros sem 
qualquer ajuda da polícia – prova, se necessário, de que a 
polícia é desnecessária.

Um dos grupos anti-fascistas dedicou-se a defender uma 
sinagoga, outro uma livraria anarquista e outro um restau-
rante de proprietários negros. Ao mesmo tempo, os políticos 
Democratas do Minnesota espalharam mentiras e calúnias 
sobre os anarquistas, ligando-os aos supremacistas brancos 
que estavam a atacar a cidade. Anarquistas e antifascistas 
estavam nas linhas de frente da revolta – mas apenas como 
parte da classe trabalhadora das Cidades Gémeas, que esta-
va nas ruas em força. Em todos os meus anos de participa-

Para o Inferno 
ou para a Utopia:           

a revolta de  
Minneapolis

Christopher Scott Thompson (Gods & Radicals Press, 10/06/2020)
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ção em protestos, nunca vi uma mentalidade tão revolucio-
nária entre as pessoas comuns da classe trabalhadora. Num 
dos prédios envolvido na defesa do bairro, ouvi uma mulher 
local gritar do outro lado da rua: «Revolução! Não podemos 
ter ido tão longe para nada menos que isso!».

As pessoas radicalizaram-se por causa da violência dos 
departamentos de polícia de Minneapolis e St. Paul, pela 
experiência de estar sob ataque por parte dos suprema-
cistas brancos e pela liberdade de desafiar as forças que 
se soltaram sobre a cidade. Por vezes quase que parecia 
que nada poderia parar a multidão. Quando um motoris-
ta tentou avançar com um camião contra uma marcha de 
milhares de manifestantes, as pessoas atiraram bicicletas 
para abrandar o veículo e puxaram o motorista para fora 
dele. Noutro ajuntamento, um homem branco sacou de 
uma arma de repente, com a pretensão aparente de dispa-
rar contra os manifestantes. A multidão rodeou-o, puxou-o 
para baixo e retirou-lhe a arma.

Como a polícia de choque não conseguiu retomar o con-
trolo sobre a cidade, o governador Walz decidiu enviar a 
National Guard. A partir desse dia, a polícia de choque ata-
caria as multidões enquanto a Guarda cobria as margens, e 
passou a ser comum ver-se soldados armados e helicópte-
ros a pairar no céu. 

Enquanto isto, a rebelião chegou a várias cidades do país, 
coisa que nunca ninguém tinha previsto. Ao percorrermos as 
ruas depois do recolher obrigatório, com polícias a aponta-
rem-nos armas e a dispararem gás lacrimogéneo e balas de 
borracha à nossa volta, sabíamos que éramos apenas uma 
das mais de uma centena de cidades que se elevavam contra 
a opressão racista e a autoridade homicida da polícia. En-
quanto o presidente Trump enviou os militares da 82.ª Força 
de Resposta Aérea Imediata às ruas de Washington DC para 
reprimir uma revolta que o levou esconder-se num bunker 
apenas alguns dias antes, os polícias que mataram George 
Floyd foram, finalmente, presos.

O MEMORIAL
 DE GEORGE FLOYD 

Quando a National Guard conseguiu restabelecer, lenta-
mente, o controlo estatal sobre as Cidades Gémeas, visi-
tei o memorial de George Floyd. A atmosfera na rua já era 
completamente diferente. Continuava revolucionária, mas 
numa fase diferente.

Havia vários postos a oferecer comida e bebidas a custo 
zero. Havia um pequeno supermercado grátis, onde se podia 
entrar e tirar o necessário. Havia algumas pessoas a discursar 
e outras a tocar instrumentos musicais. Havia um homem a 
tocar piano de cauda no meio da rua. Para onde quer que se 
olhasse, via-se pessoas a passar tempo de maneira pacífica e 
alegre com os vizinhos. Sim, ainda havia uma pandemia e as 
pessoas ainda usavam máscaras, mas depois desta semana 
que tínhamos acabado de ultrapassar, isto até me pareceu 
um remédio para o coração.

Depois de dias ferozes de batalhas nas ruas, esta sensação 
era completamente diferente. Uma comunidade a operar 
fora do capitalismo, uma pequena sociedade revolucionária. 
Os helicópteros da National Guard ainda pairavam no alto, 
mas as pessoas de Minneapolis tinham criado uma zona li-
vre, uma amostra de como poderia ser um mundo melhor.

Eu tinha visto prédios a arder e corrido pelas ruas a sufocar 
com as nuvens de gás lacrimogéneo e granadas de atordo-
amento a explodir à minha volta. Ao estar na zona livre, eu 
sabia aquilo porque tínhamos estado todos a lutar.

Não inferno, mas utopia.

Segue-se uma entrevista a um morador de Seattle que 
esteve nas ruas durante a recente revolta e assistiu aos 
ataques aos manifestantes reunidos no bairro de Capitol 
Hill, por parte de vigilantes, da polícia e da National Guard. 
Depois de mais de uma semana de intensos tumultos 
e confrontos com as autoridades, a polícia de Seattle 
abandonou a esquadra Este e surgiu uma zona autónoma, 
que rodeia o prédio agora vazio. Com vontade de saber 
mais sobre o que se está a passar por lá, conversámos 
sobre esta acção da última semana e meia nas ruas. 

IGD: De um modo geral, o que é que está a acontecer em Seattle desde o tumulto intenso no final de maio?

As coisas começaram em Seattle na sexta-feira, 29 de Maio, com o sábado 30 a ser o dia mais intenso de tu-
multos e saques. Manteve-se o mesmo tom nos dias seguintes, mas com mais concentração na esquadra Este do 
Departamento de Polícia de Seattle, no bairro de Capitol Hill. Foi lá que a maior parte dos confrontos nocturnos 
com a polícia aconteceu.

Todos os dias houve manifestações massivas por toda a cidade, enquanto crescia uma infraestrutura de pro-
testo ao longo dos principais corredores comerciais de Capitol Hill. Comida, música, médicos, mesas de litera-
tura e uma vigília pelos falecidos foram aparecendo ao longo da semana. 

IGD: No outro dia a polícia anunciou que estava a recolher os seus pertences e a abandonar a esquadra. O 
que é que achas disto?

Para ser sincero, é uma incógnita. Há muitas teorias a justificar o abandono da esquadra. Alguns dizem que 
terão ficado sem recursos, outros acreditam que terá sido uma estratégia política por parte do Presidente da 
Câmara. Da minha perspectiva, foi uma «boa» jogada da parte da cidade. Estavam a ser atacados na imprensa 
por conta das barreiras nocturnas de gás lacrimogéneo e dos confrontos nas ruas, e a verdade é que as multidões 
nunca foram dispersando. Quando um atirador entrava em cena, as pessoas iam a correr para o bairro para dar 
apoio.

Aqueles riscos que as pessoas correram ao enfrentar a polícia, noite após noite, não tiveram o efeito dissuasor 
que a cidade pensou que tivessem. Ao abandonarem a esquadra, ainda que tivessem ficado de poder enfraque-
cido, o foco deixou de estar na presença da polícia fortemente militarizada que ainda estava à espreita na zona. 

Contra-atacaram também com uma campanha focada no «incêndio criminoso» com mensagens temerosas 
nas redes sociais sobre uma iminente «ameaça de fogo posto sobre a esquadra», com o Departamento de Bom-
beiros de Seattle «a postos». Do meu ponto de vista, foi uma aposta estratégica da cidade, ao perceber que aquilo 
que estava a defender era simbólico, na melhor das hipóteses. O que eles podem não ter tido em consideração é 
a importância que a simbologia tem para uma revolta – as estátuas que estão a ser derrubadas por todo mundo 
são um bom exemplo disso.

IGD: A área no bairro de Capitol Hill, onde as pessoas se têm reunido, foi descrita como uma zona autóno-
ma. Podes falar mais sobre isso? 

Autonomia vai significar muitas coisas para muitas pessoas. Este espaço não está, certamente, controlado 
pela cidade de momento. Mas é importante lembrar que, por causa da pandemia, este bairro esteve pratica-
mente abandonado nos últimos 2 meses, o que fez dele um excelente candidato à ocupação, mas também foi 
mais fácil ficarmos com a sensação de que é nosso por causa disso.

um relato da Zona Autónoma 
de Capitol Hill, em Seattle

Originalmente publicado no site It’s going down (09/06/2020)

Entra na zona: Christopher Scott Thompson (Gods & Radicals Press, 10/06/2020)
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E s t a d o ?
Capitol Hill é o histórico bairro gay, e antigamente era onde moravam os punks, os 

músicos e todos os desajustados. As batalhas de Ferguson em 2014/2015, o Occupy 
em 2011/2012 e o movimento anti-polícia de 2010/2011 viram a maioria dos seus 
confrontos no bairro. Este sempre foi o «nosso» bairro – mas, como em literalmente 
todas as outras cidades dos EUA, a gentrificação rápida e as alterações demográ-
ficas expulsaram toda a gente, corporatizaram o mês do Pride e transformaram o 
bairro num corredor tecnológico. Por agora, as ruas são nossas outra vez, e com isso 
virá a próxima batalha, sobre o que significa ser autónomo.

IGD: Como é que a multidão está a aparecer nestes eventos? Como é que os 
grupos burocráticos de esquerda mais a tropa pacifista tentaram manobrar neste 
contexto e como é que foram recebidos?

Com 9 dias de tumultos, saques, manifestações, protestos, confrontos e tudo 
mais, é difícil caracterizar a multidão, seja de que modo for. Mas, em geral, espe-
cialmente para o Noroeste do Pacífico, esta foi uma das revoltas mais diversificadas, 
intergeracionais e generalizadas que já vi. 

As ruas encheram-se de zoomers enérgicos e anarquistas de rua, «manifestantes 
pacíficos» e outros que queriam entrar em confronto directo com a polícia e o ca-
pital. O que surgiu como táctica foi a ideia de que a defesa militante era aceitável e 
que acções mais agressivas contra a polícia eram mais controversas, dando força a 
uma «tropa pacifista» [peace police] que tem sido consistente. Apesar disso, houve 
pessoas de todos os tipos a carregar nas linhas de polícia, a atirar taaaanta merda 
à polícia e a tentar criar tensões com os polícias que estavam literalmente a fazer 
chover gás lacrimogéneo sobre as cabeças das pessoas. A natureza complexa da 
raça e da liderança tem sido proeminente nestes confrontos, com pessoas brancas a 
impedir a juventude negra de fazer a sua cena conflituosa porque de alguma forma 
estão associados a uma espécie de «liderança negra». Estas dinâmicas fizeram da 
coesão da multidão uma tarefa difícil, ainda que não impossível. Foda-se, apesar 
da «tropa pacifista» [peace police], as pessoas foram capazes de manter a National 
Guard à distância e fazê-la abandonar a sua querida esquadra, de maneira que não 
pode ter tido assim tanta força.

No geral, houve muita emoção a sentir-se visceralmente nestes blocos. Tanta 
alegria e tanta raiva contidas ao mesmo tempo, até porque as pessoas estavam a 
encontrar-se fisicamente pela primeira vez em meses, por causa da pandemia do 
Covid-19. Há música ao vivo todas as noites por iniciativa de uns músicos autode-
nominados de Marshall Law Band, a menos de um quarteirão de distância de onde 
a polícia atira gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento contra os manifestan-
tes. É surreal, mal descreve a experiência.

IGD: A National Guard foi embora; muda alguma coisa?

Desde a noite passada (08/06/2020) que a National Guard continua muito pre-
sente em Seattle. Foram avistados nos estacionamentos de várias escolas e parques 
nas imediações do bairro. Não os vermos a reforçar as fileiras da polícia, que tam-
bém desapareceram do quarteirão, claramente que permite uma atmosfera mais 
tranquila. Manifestou-se a bom som muita raiva e fúria para com a National Guard 
quando estes marcharam com a polícia para pressionar os manifestantes. As pes-
soas ainda me parecem muito apegadas à ideia de que é suposto a National Guard 
servir o «povo americano» e toda a gente lhes tem chamado traidores por assu-
mirem um papel na supressão da revolta. O departamento de escolas públicas do 
distrito de Seattle publicou no Twitter que estava à procura de uma maneira de 
impedir a Guarda de usar os seus parques de estacionamento como zonas de pre-
paração, uma declaração encorajadora para todos nós, que tivemos que levar com 
eles ao longo da última semana.

IGD: A polícia em Seattle e Portland parece estar a tentar ser mais forte que as pes-
soas que estão nas ruas, recorrendo repetidamente ao gás lacrimogéneo. O que podes 
contar-nos sobre a estratégia geral deles na rua? Como é que as pessoas reagiram?

A polícia de Seattle tentou muito claramente recompor a sua imagem nas relações 
públicas nestes últimos dias que levaram à evacuação da esquadra. A polícia de Se-
attle tem emitido inúmeras mensagens sonoras, referindo especificamente a impor-
tância dos protestos pacíficos e afirmando coisas como: «Foram vocês, manifestantes, 
que avançaram contra nós, nós não fizemos qualquer movimento na vossa direcção». 
Eventualmente, esses avisos acabam por transformar-se num dilúvio de tácticas de 
dispersão de multidões, incluindo, entre outros, gás lacrimogéneo, cartuchos de gás 
pimenta, bolas de spray pimenta disparadas de armas de paintball, balas de borracha 
e explosões de atordoamento disparadas diretamente para os manifestantes.

Tenho estado impressionado com a capacidade das multidões se manterem cal-
mas perante estas manobras agressivas da polícia. Há inúmeros vídeos que mostram 
as pessoas a afastarem-se lentamente das fileiras policiais, a formar linhas defensi-
vas com escudos e guarda-chuvas, e às vezes, até, a atirar as bombas de gás lacrimo-
géneo e pimenta de volta para a polícia. Em todo o caso, é também nesses momentos 
que algumas pessoas aproveitam a oportunidade para atirar coisas à polícia, o que 
ainda é incrivelmente impopular nas ruas, mesmo quando a polícia está a atacar 
activamente as pessoas.

IGD: Numa das noites passadas em Seattle, um vigilante1 entrou pela multidão 
e começou a disparar, atingindo uma pessoa. A violência de extrema-direita e / ou 
vigilante tem sido um problema recorrente?

Até agora, a identidade do atirador não é clara. Pelo que é possível discernir, ele 
é o típico gajo normal, sem filiação, não-branco, do extremo sul de Seattle. Em vez 
de nos focarmos nele, acho mais importante pensarmos na resposta ao seu ataque 
– que é irrefutável.

Quando avançou de carro a uma velocidade significativa em direcção à multidão, 
as pessoas não hesitaram em tentar detê-lo. Puseram-se no caminho, tentaram puxá-
-lo para fora do carro, puxaram outras pessoas para segurança e pararam fisicamente 
o carro com barricadas da polícia que foram reaproveitadas. Houve uma pessoa que 
foi baleada por ele. Foi um momento horrível e incrível, porque foi um exemplo claro 
de como um processo de libertação sofrerá ataques de todos os lados e terá que se 
defender de maneiras diferentes. Quem estava envolvido ficou sem dúvidas de que a 
polícia não se importa com o nosso bem-estar, e que é possível protegermo-nos da 
violência reaccionária sem a ajuda da polícia.

A ameaça de violência reaccionária é bem real, e temo que vá voltar a bater-nos 
à porta muito em breve. Mas, de momento, uma das maiores ameaças parece ser 
o medo à volta destas forças. Enquanto falamos, centenas de pessoas, se não mais, 
estão a enviar mensagens, a partilhar no Twitter e, no fundo, a espalhar informações 
infundadas de que reaccionários estarão a caminho de Hill a qualquer momento. 
Esta amplificação constante do alcance do que é dito nos canais de scanner da polí-
cia pública dificultou profundamente a capacidade de organizarmos uma resposta 
real e consistente para o se e quando a direita optar por envolver-se nisto. 

IGD: Condenação do motim, desinformação liberal, teorias da conspiração – a 
esquerda mais generalista mostrou realmente alguma inaptidão de análise e com-
preensão do momento atual. É curioso como as pessoas estão a lidar com o mar de 
desinformação e com os vários agentes de má fé.

Há tantas pessoas envolvidas no movimento que é difícil isolar uma maneira exacta 
de como é que estas ideias estão a ser abordadas. Também depende muito da perspec-
tiva com que vens. Podemos achar que as pessoas que se posicionam para «liderar» este 
movimento são uns dissimulados fraudulentos, enquanto outros pensam da mesma 
maneira sobre os anarquistas. A nossa resposta no geral tem sido aparecer, estar presen-
te, ter literatura e informações disponíveis, permanecer noite após noite e confrontar 
a «tropa pacifista», ajudar os médicos a arrastar corpos, tirar as pessoas da prisão e ter 
algumas das as conversas que precisam de ser tidas, para fazer alianças e formar as equi-
pas de que precisaremos para continuar nisto perante o conflito com a esquadra Este. 

1. O (relativamente vago) termo vigilante tem, nos Estados Unidos da América, conotações difíceis de transpor para o contexto português. Diz respeito a homens armados, em princípio brancos e 
associados à extrema-direita ou ao espírito redneck, que patrulham as ruas num estranho simulacro policial, em busca de manterem os bairros «seguros» e de «facilitarem» o trabalho da polícia. Como 
o trabalho da polícia consiste muitas vezes em reprimir ou matar pobres, negros, activistas, naturalmente que os vigilantes assumem amiúde essas tarefas para si próprios.
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Um dia destes, na apresentação da revista A Ideia, surgiu 
através das palavras de uma assistente a voz do senso co-
mum, numa crítica implícita aos anarquistas, a defender o 
Estado considerando-o o último baluarte dos direitos so-
ciais dos cidadãos contra a ofensiva liberal. 

Há pois que retornar à velha questão do Estado, nuclear 
no pensamento anarquista, para entender este senso co-
mum bem intencionado.

É verdade que um dos principais obstáculos à penetração 
das ideias anarquistas nas classes populares foi certamente 
o surgimento do Estado de Direito Social que se consolidou 
após a Segunda Guerra Mundial. Até aí a identificação do 
Estado como aparelho repressivo e administrativo das clas-
ses dominantes não deixava dúvidas e a crítica anarquista 
era facilmente compreendida pelos trabalhadores, pouco 
crentes num sistema político em que até o voto era exclu-
dente e censitário. Conforme se foi modificando o sistema 
democrático-representativo e se foi dando a transmutação 
numa máquina burocrática geradora de empregos e numa 
administração da educação, saúde e segurança social, o Es-
tado foi adquirindo uma legitimidade que a simples gestão 
da dominação e da sua máquina repressiva não tinha.

É certo que o Estado também já tinha sido justificado nos 
debates da AIT – esse foi o grande confronto entre marxistas 
e anti-autoritários - pela social-democracia, seja a reformis-
ta, seja a revolucionária, como instrumento da mudança so-
cial. O leninismo, no começo do século XX, com a sua tese 
do socialismo por etapas e da conquista revolucionária do 
Estado para instituir a ditadura do proletariado, tinha contri-
buído para essa visão pragmática e instrumental do Estado 
nos meios anti-capitalistas. Esta legitimação teórica, junta-
mente com a realidade incontornável do Estado de Direito 
Social, também chamado de Estado de Bem-Estar, dos paí-
ses capitalistas avançados, tornaram-se em duas das causas 
do ocaso das ideias anarquistas nas classes populares.

A contra-reforma conservadora que tem varrido todos 
os países nas últimas décadas só acaba por consolidar essa 
tendência das classes populares e do pensamento de es-
querda, ao verem o Estado como a última barreira à lógica 
privatista dos liberais que pretendem o retorno do Estado 
mínimo: administração da ordem e da justiça e máquina 
repressiva ao serviço das classes dominantes. 

Se é verdade que já pouco sobra da esquerda leninista, 
cujo programa central era a conquista revolucionária do 
Estado, não faltam velhos e novos sociais-democratas, do 
PS ao PCP, BE e Livre, cujo programa reformista se baseia 
no princípio «mais e melhor Estado», que se contrapõe à di-
reita do «menor e melhor Estado». A crença dessa esquerda 
no Estado não tem limites, consequência do seu cepticis-
mo na capacidade auto-organizativa das sociedades mo-

q u e  f a z e r  c o m  e s t e

1. Nos últimos tempos fomos tendo notícias da organização de um 
partido libertário, feito por liberais à moda antiga, de Um Projecto 
Libertário, sereno e racional escrito por um ex-anarquista, de um 
Partido Livre, que se diz libertário, e de uma revista Libertária edi-
tada por jovens do Partido Socialista. Há hoje em Portugal «libertá-
rios» para todos os gostos. Até anarquistas que são libertários. 
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dernas, que nem sequer é capaz de tirar conclusões da der-
rocada dos regimes geridos por partidos comunistas, nem 
da desastrosa criação dos novos Estado a partir das lutas de 
libertação nacional em África, nem sequer dos casos mais 
recentes do PT no Brasil, da Venezuela e da Nicarágua, para 
falar das mais emblemáticas situações em que se constatou 
que o Poder e o Estado contaminam e levam à falência de 
todos os projectos políticos de mudança social. 

Se é verdade que existe a ofensiva liberal contra o chamado 
Estado providência, que não pode ser desprezada e que re-
presenta uma ameaça às conquistas feitas pelas lutas sociais 
do passado, não é menos verdade que o Estado nunca deixou 
de ser um instrumento ao serviço dos interesses das classes 
e grupos dominantes e, nesse sentido, é um inimigo de qual-
quer mudança social que ponha em causa essas classes.

Por isso mesmo, a crítica anti-estatista dos anarquistas não 
perdeu a sua relevância e pertinência, dentro do quadro mais 
amplo da crítica de todo o poder e dominação, mesmo que 
mereça ser repensado na sua forma e actualizada para que 
se torne credível e compreensível, não se confundindo com 
o discurso conservador liberal proponente do Estado míni-
mo. Para os libertários não há nada que o Estado faça que não 
possa ser feito por uma sociedade autogerida, assente na co-
operação, seja na economia, na educação, na saúde, no apoio 
social, etc. O nosso projecto social estará sempre associada à 
ideia de liberdade e autonomia dos indivíduos e cooperação, 
auto-organização e autogestão generalizada, se quisermos 
usar um conceito contemporâneo para aquilo que já foi cha-
mado de colectivismo e comunismo libertário.

A questão decisiva que se coloca quando olhamos para a 
Comuna de Paris, para a Revolução Russa e para a Revolu-
ção espanhola é saber se após a vitória das forças revolu-
cionárias seria possível reconstruir um tecido social em que 
se consolidassem a liberdade, a autonomia, a auto-organi-
zação, de forma a instituir uma comunidade igualitária ba-
seada na descentralização, na cooperação, na democracia 
directa e no auto-governo. Sabemos hoje que esse objectivo 
tem de ser conseguido com o mínimo de custos materiais e 
de violência, pois no caso dos anarquistas não se coloca a 
possibilidade de aceitarem participar da gestão do poder e 
do terror. Os libertários também não têm vocação para se-
nhores da guerra no meio do caos social e de um novo triba-
lismo após o desabar do Estado. Por outro lado, a Revolução 
Russa, tal como a Chinesa, demonstraram o caminho trá-
gico das revoluções sociais que escolheram apoderar-se do 
Estado e impor a ditadura do partido.

Mesmo que a ideia de Revolução social ainda seja, a meu 
ver, uma ideia chave do pensamento libertário, não entran-
do em divagações bizantinas sobre a sua possibilidade ou 
impossibilidade no contexto das formas actuais de Estado 

e das interdependências do capitalismo global, não pa-
rece que seja credível que alguém se reivindique da tra-
dição anarquista e possa defender o Estado abstracto ou 
qualquer forma concreta de Estado como instrumento 
de repressão. Basta-nos as experiências históricas das 
democracias liberais ou das chamadas ditaduras do 
proletariado para perceber que a concepção do indiví-
duo, da sociedade e do mundo dos anarquistas não se 
adequa ao papel de carcereiros, polícias e torcionários, 
nem sequer de gestores burocráticos, menos ainda lhes 
permite aceitar que outros o sejam, mesmo em nome do 
Povo, dos trabalhadores ou de uma maioria social abs-
tracta. 

A Revolução espanhola foi um marco decisivo para o 
anarquismo, ibérico e mundial, em que os libertários fo-
ram confrontados com diversas opções, num contexto 
complexo e difícil, onde não eram sequer maioritários, 
de uma guerra civil contra o fascismo: participar ou não 
no governo, fazer a revolução a partir de baixo ou ade-
rir a uma táctica política frentista para ganhar a guerra. 
Uma coisa é certa: perdida a ingenuidade, ficou claro 
que ou somos anarquistas ou políticos ao serviço do Es-
tado. O que não podemos é ser a duas coisas. Os mar-
xistas tentaram usar o Estado ao serviço da revolução 
social e falharam. Os anarquistas já o sabiam em 1936, 
nem mesmo assim conseguiram escapar a igual dilema, 
apesar de na Catalunha e Aragão muitos trabalhado-
res terem tentado materializar o ideal do comunismo 
libertário. Pior para nós, pois não só fomos derrotados 
como demos razão aos nossos inimigos que diziam que 
o anarquismo era uma mera utopia irrealizável. 

Retomar hoje a ilusão do partido ou da legitimação 
reformista ou revolucionária do Estado é negar a razão 
de ser do anarquismo, seja como filosofia, seja como 
instinto rebelde existencial, seja como projecto social. 
Esse revisionismo libertarista que anda por aí pode se 
reivindicar do que quiser menos da tradição e história 
anarquista que se construiu, neste mais de um século e 
meio, em torno da luta contra o Estado, o Capitalismo e 
todas as formas de dominação. Podemos discutir a pos-
sibilidade de materialização histórica do ideal libertário 
num horizonte próximo. O que não se pode é retirar-lhe 
o prefixo an tornando-o um mero arquismo governável 
e domesticado ao serviço de um possibilitismo político 
miserabilista.

E s t a d o ?
1
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No passado dia 27 de Janeiro, os jornais portugueses fize-
ram eco da notícia incutida e celebrada pela polícia espa-
nhola e italiana — por meio dos paus-mandados cá da ter-
ra — de que o «notável e perigosíssimo» anarquista Gabriel 
Pombo da Silva tinha sido detido em Monção dois dias an-
tes. «PJ detém histórico anarquista galego procurado por 
crimes violentos em Espanha» (Diário de Notícias), «Culto, 
anarquista e criminoso. Espanhol filho de portuguesa foi 
preso no Minho» (Público), «Anarquista espanhol caçado 
em Portugal» (Correio da Manhã), «Detido em Monção um 
anarquista galego procurado “há muito” em Espanha» (Jor-
nal de Notícias) foram alguns dos títulos das notícias que 
celebravam a detenção. E, como é hábito no jornalismo 
policialesco, publicaram uma série de exagerações, menti-
ras e contradições, tendo simplesmente por base as infor-
mações que lhe foram passadas pela polícia. 

Um dos artigos, assinado pela inclassificável Tânia La-
ranjo e por uma comparsa chamada Liliana Rodrigues, 
nesse grande periódico de desinformação que é o Cor-
reio da Manhã, dizia que o «anarquista terrorista» tinha 
uma pena de 30 anos por cumprir por «roubo à mão ar-

N o  L a b i r i n t o  d a  P r i s ã o 
d e  G a b r i e l  P o m b o  d a  S i lv a

mada a agências bancárias», «extorsão a empresários» 
e «homicídio» e que «um dos crimes vitimou o dono 
de uma casa de alterne» (ou seja, alguém que ganhava 
a sua vida a traficar mulheres, que realmente para as 
gentes de bem deve ser uma prática bem mais digna 
do que assaltar um banco), crimes todos eles pratica-
dos, vejamos bem, há mais de vinte anos, «entre 1990 
e 1997». A desonestidade intelectual é tanta que nem 
sequer referem que «homicídio» só houve um, o do tal 
«dono de uma casa de alterne», preferindo dar a im-
pressão de que o «terrorista anarquista» era um facíno-
ra sedento de sangue com vários assassinatos a cargo. 

Outra ilustre conhecida dos mass merdia portugueses, 
a senhora Valentina Marcelino, do decadente Diário de 
Notícias, afina pelo mesmo diapasão e afirma que, «de 
acordo com a PJ» (ou seja, cita a fonte!), Gabriel era «há 
muito» (mais uma vez esta ênfase no «muito») procura-
do por essa tal pena de 30 anos por cumprir pelos cri-
mes já mencionados, dando agora a palavra à senhora 
papagaio da polícia para demonstrar a falta de critério 
e a desonestidade com que esta gente nos informa: «As 
autoridades espanholas lembram que depois de uma 
fuga da prisão na Espanha em 2004, Gabriel “fugiu 
para a Alemanha, onde foi preso pelas autoridades 
daquele país após um confronto armado com eles”. 
Foi depois extraditado para Espanha, depois de cum-
prir sua sentença na Alemanha. Quando concluiu a 
pena em Espanha, conta ainda a polícia daquele país, 
“realizou conferências em todo o território espanhol 
que tratavam do movimento insurrecional anarquista”. 
Mesmo tendo passado à clandestinidade, Gabriel “não 
deixou de publicar escritos e manifestos publicados 
nos sites do movimento anarquista insurrecional em 
que foi mostrado como líder do referido movimento”.»

Depois deste intróito, poderíamos chegar à conclu-
são de que após a conclusão da sua pena em Espanha, 
como a pseudojornalista afirma, Gabriel só podia estar 
a ser procurado «há muito» pelas conferências realiza-
das em Espanha «que tratavam do movimento insurre-
cional espanhol» e pelos «escritos e manifestos publi-
cados nos sites do movimento anarquista insurrecio-
nal», pois se já tinha concluído a pena, como poderia a 
polícia estar «há muito» à procura do «anarquista terro-
rista» para cumprir 30 anos de uma pena já concluída. 
Pois bem, ainda não chegámos ao ponto de termos de 
cumprir penas de 30 anos de prisão por falarmos de 
«anarquismo insurreccional» (ou seria mais de torturas 
e maus-tratos nas prisões, que foi o que moveu Gabriel 
a percorrer toda a Península Ibérica depois de ter sido 
libertado). Mas, apesar de toda esta exposição jorna-
lística poder parecer meio anedótica, poderá haver um 
fundo de verdade nisto tudo.

Passemos aos factos de toda esta situação. Gabriel 
Pombo da Silva tinha uma pena de 13 anos de prisão 

para cumprir na Alemanha por causa dos acontecimen-
tos ocorrido em Aachen em 2004, quando tentou escapar 
a um controlo policial por se encontrar em fuga. Por isso 
cumpriu oito anos e meio de prisão, tendo as autoridades 
alemãs decidido libertá-lo do resto da pena. Mas em vez 
de o porem em liberdade, extraditaram-no para Espanha 
em 16 de Janeiro de 2013 devido a um Mandato de Cap-
tura Europeu emitido pelo Tribunal de Albacete por uma 
pena de três anos, sete meses e vinte e um dias, pena que 
se extinguiu em 16 de Maio de 2016. E é então que entra 
em cena a juíza Mercedes Navarro, do Tribunal Penal n.º 2 
de Girona, que num despacho afirmava que Gabriel deve-
ria continuar preso por conta de um cúmulo penal ainda 
por cumprir. E por essa mesma razão, Gabriel continuou 
«sequestrado» no Centro Penitenciário La Moraleja, em 
Dueñas, mais um mês, até que a Audiência Provincial de 
Girona ordenou, depois de um pedido de habeas corpus 
por parte do seu advogado, a sua libertação imediata por a 
sua detenção estar a infringir o princípio de especialidade 
a que Gabriel não havia renunciado. E que diz a primeira 
alínea desse princípio de especialidade do regime jurídi-
co do mandato de detenção europeu: «A pessoa entregue 
em cumprimento de um mandado de detenção europeu 
não pode ser sujeita a procedimento penal, condenada ou 
privada de liberdade por uma infracção praticada em mo-
mento anterior à sua entrega e diferente daquela que mo-
tivou a emissão do mandado de detenção europeu». Ora, 
se o Tribunal de Albacete emitiu um mandato de detenção 
europeu para que Gabriel cumprisse uma pena concluída 
em 16 de Maio de 2016, a própria lei afirmava que ele não 
poderia continuar preso para cumprir uma qualquer ou-
tra pena cometida anteriormente no território para onde 
havia sido extraditado. Por ter ficado na prisão mais tem-
po do seria suposto, Gabriel processou a juíza Mercedes 
Navarro por crime de prevaricação.

Gabriel saiu em liberdade em 16 de Junho de 2016 e 
estabeleceu-se com a sua companheira Elisa  numa pe-
quena quinta familiar em Mós, na Galiza. Trabalhou ar-
duamente para a recuperar, apoiado por vários compa-
nheiros, com a ambição de nela abrir o Ateneu Agustín 
Rueda (homenageando o preso anarquista assassinado 
na prisão de Carabanchel em 14 de Março de 1978). Parti-
cipou também em várias conferências onde falou sobre a 
experiência na prisão, inclusive em Lisboa. E numa dessa 
conferências conheceu uma personagem sinistra que se 
apresentou a ele como uma companheira com problemas 
com drogas. Gabriel aprontou-se a dar-lhe apoio, sem sa-
ber quem era e de onde vinha. Essa personagem sinistra 
chama-se Maria de Carmen Otero, que tinha sido envol-
vida no caso de um ataque com cocktails molotov à sede 
do Club Financiero de Vigo em 2012 com outras duas pes-
soas. A procuradoria pedia onze anos de prisão para ela, 
mas Maria, depois de ter acusado as outras duas pessoas 
de terem sido as autoras materiais do ataque, declarou-se 

P. M.
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culpada de ter sido autora moral e arrependida, e acabou 
por receber uma sentença de dois anos com pena suspen-
sa. Esta mesma pessoa foi acolhida por Gabriel e por Elisa 
em sua casa e conviveu com ambos, até que Gabriel se deu 
conta de que esta lhe mentia e lhe pediu para ir embora. 
No dia 24 de Janeiro de 2017, enquanto dormiam, Gabriel 
e Elisa foram surpreendidos por cerca de 60 guardias civi-
les, que procuravam armas e explosivos. Ao mesmo tem-
po, Maria de Carmen Otero era detida por tráfico de armas 
na internet. A Guardia Civil há algum tempo que vinha a 
escutar as conversas telefónicas de Maria, e foi quando se 
deram conta de que mantinha contacto com Gabriel. Foi 
então que decidiram deter Gabriel por suposta associa-
ção, mas não encontraram armas na quinta nem nenhu-
ma prova de que este estivesse envolvido com Maria nesse 
tráfico. Gabriel foi imediatamente libertado. O que ficou 
provado sim, nos registos telefónicos da Guardia Civil, é 
que Maria passava informações a alguém com a capaci-
dade de aceder aos registos das pessoas que circulavam 
na quinta, de aceder aos registos do período de tempo que 
Gabriel esteve preso, alguém que recebia gravações de 
Maria e que lhe dizia que lhe poderia passar armas se fosse 
necessário, alguém que tinha a capacidade de a proteger 
se ela se sentisse em perigo, alguém que pagava a Maria 
para obter informações sobre Gabriel e que tinha muito 
interesse nas suas actividades. E acho que todos podemos 
compreender a quem esse alguém poderia pertencer. É 
comum ouvir histórias de pessoas que fazem acordos com 
a polícia para verem as suas penas reduzidas em troca de 
informações sobre outras pessoas, de infiltrações levadas 
a cabo com o intuito de vigiar alguém de perto para obter 
alguma prova de incriminação ou mesmo de instigar esse 
alguém a cometer algum delito que possa provocar uma 
detenção. O que é certo é que a operação da Guardia Ci-
vil, denominada «Buyo», levou Maria a ser presa, a frustrar 
qualquer plano que estivesse a ser congeminado nas cos-
tas de Gabriel e à destruição daquilo que Gabriel já havia 
construído em Mós. 

Depois de reflectirem sobre os vários acontecimentos, 
Gabriel e Elisa decidiram, então, vir para Portugal, por 
sentirem que mais cedo ou mais tarde haveria outra in-
vestida das autoridades espanholas contra a liberdade de 
Gabriel. Não estavam em fuga, mas temiam a repressão 
do Estado espanhol. A sua posterior decisão de passarem 
à clandestinidade deveu-se a uma nova investida da juíza 
Mercedes Navarro (quiçá motivada por algum sentimen-
to de vingança!). Em Junho de 2018, a juíza convocou Ga-
briel a ir ao tribunal em Girona por causa da denúncia que 
tinha sido feita contra ela por prevaricação. Mas Gabriel 
não compareceu, com receio de que essa convocatória 
pudesse ser um engodo, pois tinha a noção de que a ju-
íza ainda desejava a sua detenção. Foi então que Gabriel 
decidiu passar à clandestinidade, passando uma peque-
na temporada em Itália e depois regressando a Portugal. 
E foi já em Portugal, no Verão de 2019, que ficou a saber 
que a juíza Mercedes Navarro havia emitido um mandato 
para a sua detenção, primeiro nacional, depois europeu. 
Quer isso dizer que, na prática, Gabriel estava em fuga há 
há alguns meses, ou, se usarmos a linguagem jornalísti-
ca, «há muito». Também os 30 anos são uma falácia, pois 
Gabriel cumpriu grande parte dos seus 32 de prisão em 
prisões espanholas e o cúmulo penal máximo em Espa-
nha é de 30 anos. Valentina Marcelino também refere no 

seu artigo que Gabriel esteve preso em Itália. Mais uma 
mentira! Como podia Gabriel estar preso em tantos sí-
tios ao mesmo tempo? Se fugiu da prisão em Espanha, 
foi detido na Alemanha e cumpriu pena aí, foi enviado 
para Espanha novamente para cumprir o resto da pena, 
como pode ele ter estado preso em Itália? Refere tam-
bém que Gabriel é «suspeito de crimes» pelo quais já foi 
condenado nos anos 1990 (se já foi condenado, não é 
suspeito!), incluindo «homicídios?», «tráfico de droga?», 
«tráfico de armas?», entre uma série de alarvidades que 
não fazem sentido e se contradizem num texto tão pe-
queno. A magistrada Mercedes Navarro indica, sim, que 
ele ainda tem penas por cumprir e alega que o princípio 
de especialidade deixou de ser válido porque, de acordo 
com uma alínea do regime jurídico, Gabriel não se au-
sentou do país para o qual foi extraditado no prazo de 
45 dias! A lei é tão cheia de contra-sensos que alguém 
pode até ser extraditado para um país requerente, ser 
libertado, andar 45 dias à solta, e ser novamente pre-
so por outro delito passado. É isto que é assumido por 
esta magistrada, e por isso Gabriel se encontra preso.

A verdade é que a polícia europeia, principalmente a 
italiana, meteu na cabeça que Gabriel é o «cabecilha» 
de uma organização informal, sem perceberem muito 
bem as lógicas do anarquismo nem o que é uma orga-
nização informal. Por isso, foi envolvido nas operações 
«Ardire» e «Scripta Manent» (mesmo estando preso 
aquando dos factos que lhe são imputados a ele e aos 
outros envolvidos), tendo inclusivamente sido julgado 
à revelia e absolvido relativamente a esta última opera-
ção. No mesmo período em que foi detido em Portugal, 
a procuradoria de Brescia emitiu um 270bis (artigo do 
código penal que pune supostas associações com fina-
lidades terroristas) em seu nome e no da sua compa-
nheira, com o intuito de intensificar a sua perseguição. 
E tudo isto porque Gabriel se digna ainda a escrever! A 
enaltecer as lutas diárias que vão ocorrendo por todo 
o mundo. A expor as suas ideias, a denunciar os abu-
sos e as torturas nas prisões, e a declarar-se anarquista! 
Por isso é um «indivíduo perigosíssimo» para a magis-
trada Mercedes Navarro, pressionando as autoridades 
portuguesas para que o extraditem. E para quê? Para 
o voltarem a torturar? Para o voltarem a pôr em isola-
mento? Para o voltarem a castigar vezes sem conta por 
delitos cometidos há mais de vinte anos? A alguém que 
já passou mais de 30 anos encerrado em celas em Es-
panha e na Alemanha? Será que o sentido de vingança 
desta gente não tem limites? E ainda falam em justi-
ça, em reinserção? Espanha, Itália, Portugal, tudo paí-
ses que tiveram como herança o fascismo, as torturas, 
os assassinatos políticos? Será que estamos tão longe 
desses tempos? Será que não temos esses resquícios 
ainda bem entranhados em instituições que se dizem 
democráticas? Ou será isto a democracia? Na verdade, 
já nos provaram muitas vezes que é isto e bem pior!

Enquanto estas linhas são escritas, Gabriel encontra-
-se ainda preso no Estabelecimento Prisional da Polícia 
Judiciária do Porto, depois de tanto o Tribunal da Rela-
ção de Guimarães quanto o Tribunal Supremo de Lisboa 
terem indeferido o seu pedido de libertação imediata 
com base no princípio de especialidade. Será inevitável 
que Gabriel venha a ser entregue às autoridades espa-
nholas para cumprir o cúmulo que a juíza Mercedes Na-

varro afirma estar pendente, pedindo esta o cumprimen-
to de 16 anos de prisão, sem ter em conta uma série de 
atenuantes que reduziriam consideravelmente a suposta 
pena por cumprir, e atropelando por completo o prin-
cípio de especialidade, como já tinha feito em 2016. Em 
todo o caso, a luta pela libertação imediata de Gabriel não 
chegou ao fim, havendo ainda ferramentas jurídicas que 
poderão ser usadas no sentido de obter a sua libertação 
o mais rápido possível. E, entretanto, enquanto o nosso 
companheiro continua preso, toda solidariedade que lhe 
puder ser demonstrada nunca será demasiada.

P o s t 
S c r i p t u m

Este artigo foi escrito durante o período de detenção 
de Gabriel no Estabelecimento Prisional da Polícia Judi-
ciária do Porto, que durou quase quatro meses, de 25 de 
Janeiro a 12 de Maio, dia em as autoridades portuguesas o 
transportaram para Lisboa em trânsito para Espanha. Foi 
entregue no dia 13 de Maio às autoridades espanholas e 
encontra-se presentemente detido no Centro Penitenciá-
rio de Badajoz. Isto depois de as autoridades portuguesas 
terem deixado expirar o prazo de prisão preventiva, que 
normalmente seria de 90 dias (já se teria esgotado no dia 
25 de Abril, o tão afamado dia da liberdade, que, neste 
caso, de liberdade nada teve), mas que as autoridades por 
um cálculo arbitrário afirmaram que terminaria no dia 8 
de Maio; de a advogada de Gabriel em solo português ter 
contestado a decisão do Tribunal Supremo por irregulari-
dades bem patentes na decisão do indeferimento do pedi-
do de libertação de Gabriel, o que levou o colectivo de juí-
zes a declarar a sua primeira decisão nula e a indeferir no-
vamente esse pedido, atropelando mais uma vez a lei que 
deveria reger as suas decisões; e de no dia 27 de Abril ter 
sido entregue um habeas corpus a requisitar uma audiên-
cia que garantisse a liberdade para Gabriel, requerimento 
que só teve resposta no dia 4 de Maio e que resultou na 
marcação de uma audiência por videoconferência no dia 
7 de Maio, em que se ficou a saber que o procurador já 
tinha tomado todas as diligências para extraditar Gabriel, 
tendo requisitado a entrega no dia anterior à audiência. 
Tudo isto, aliado à retenção e extravio propositado de cor-
respondência por parte do Estabelecimento Prisional da 
Polícia Judiciária do Porto, que viola o artigo 69 do Código 
de Execução das Penas e Medidas Privativas de Liberdade, 
e ao facto de não se ter prestado nenhuma atenção às re-
comendações da OMS e da ONU sobre as medidas alter-
nativas para presos em prisão preventiva e com doenças 
que pudessem pôr em causa a saúde dos reclusos em caso 
de contágio por Covid19 (Gabriel é asmático), demons-
tram a má-fé das autoridades portuguesas e a conivência 
com os seus parceiros espanhóis. E depois de tudo isto, 
pergunto: ainda querem que acreditemos numa lei que é 
feita, desfeita, mal interpretada, deturpada e atropelada 
pelos seus redactores e supostos defensores?      
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Quando cheguei à Urupia, a primeira impressão que tive 
foi a de fraternidade. Todas as pessoas me saudavam como 
se fosse um velho conhecido ou alguém de regresso a casa. 
Este ambiente caloroso manteve-se durante a minha es-
tadia de três dias nesta comunidade agrícola anarquista, 
que fez 25 anos em Maio e que eu pretendia visitar há bas-
tante tempo. Aconteceu finalmente em Setembro do ano 
passado, após a feira do livro anarquista de Florença.

Sendo um dos exemplos práticos mais duradouros de 
que viver em anarquia é possível, a Urupia acolhe muitos 
e muitas interessadas em a conhecer, pelo que a sua po-
pulação é flutuante. Durante o período da minha estadia, 
moravam lá cerca de trinta pessoas, das quais três crian-
ças, entre membros efectivos ou à experiência, residentes 
temporários e visitantes (que era o meu caso).

A Puglia é uma região situada em pleno cano da bota do 
estado italiano. Urupia fica a poucos quilómetros da cidade 
de Taranto, numa zona chamada Salento. Foi aqui que, há 
28 anos, um colectivo local de sete activistas conheceu cin-
co berlinenses, também à procura de uma maneira diferen-
te de viver. A Urupia não nasceu logo. O projecto demorou 
três anos a amadurecer e poderia ter sido uma tipografia, 
um jornal ou uma fábrica. Segundo Gian Franco, um dos 
fundadores, «queríamos experimentar práticas de vida e de 
relacionamento pessoal que excluíssem qualquer forma de 
hierarquia e de dominação, qualquer forma de dependên-
cia do dinheiro». A opção final foi uma comuna agrícola, na 
qual não existe dinheiro ou bens pessoais, nem salário.

Antes de se tornar um membro efectivo da Urupia, 
qualquer pessoa tem de passar por um período experi-
mental, actualmente de dois a três anos, seja dela em re-
lação à comuna, seja da comuna em relação a ela. A can-
didata ou candidato vive na comuna, participa nas acti-
vidades e nas assembleias, mas não toma parte nas gran-
des decisões. A entrada para a comuna implica a colecti-
vização dos seus bens (se os tiver, claro), que passarão a 
fazer parte do património comum, pelo que a pessoa tem 
de estar bastante convicta do passo que pretende dar.

Todas as despesas básicas, como alimen-
tação, saúde e educação, são pagas pelo or-
çamento da comuna, mas têm um âmbito 
bastante alargado. Algumas das crianças ali 
nascidas, hoje já adultas, continuaram os 
seus estudos em universidades italianas e ale-
mãs. A comuna assume estas despesas, assim 
como as despesas de saúde dos pais dos seus 
membros, no caso destes não terem capaci-
dade financeira para o fazerem. E mesmo ne-
cessidades individuais, como tabaco, também 
são asseguradas, independentemente de nem 
todos fumarem. Ainda segundo Gian Franco, 
«uns fumam, outros gostam de ir muitas ve-
zes à praia ou precisam de viajar para visitar 
familiares, logo gastam mais gasolina, outros 
preferem ir ao cinema ou a espectáculos, no fim 
há equilíbrio nas despesas individuais».

Se um membro efectivo quiser sair da co-
muna (situação que já aconteceu diversas 
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vezes), esta ajudá-lo-á financeiramente, ou de outro 
modo, até ele ou ela conseguir estabilidade de vida. 
Refira-se que esta situação acontece mesmo que essa 
pessoa não tenha contribuído com qualquer bem pes-
soal aquando da sua entrada. Esta ajuda não é vista 
como uma forma de restituição ou de compensação, 
mas como um princípio natural de solidariedade.

O meu contributo para a «economia comunitária» foi 
passar uma grande parte do sábado a fazer pão e biscoi-
tos que seriam utilizados nas refeições comunitárias ou 
vendidos no dia seguinte numa feira de produtos bio-
lógicos da região. Éramos quatro: dois visitantes, uma 
residente temporária (uma companheira grega que já 
lá estava há um mês) e a Carlota, uma das responsáveis 
pela padaria, que reside na comuna há 15 anos. Duran-
te o «processo produtivo», fomos falando do quotidia-
no da Urupia. Para ela, para o seu companheiro e para 
o filho de ambos, já nascido na comuna, foi uma opção 
de vida, da qual não se arrependem minimamente. Não 
se imaginam a viver noutro local, apesar das dificulda-
des naturais inerentes à vivência em comum de um 
grupo alargado de pessoas. 

Thea é uma das duas responsáveis pela escola e pela 
gestão da comuna. Entre as não-fundadoras, ela é a mais 
antiga, residindo na comuna praticamente desde o seu 
início. Viveu dois anos numa tenda, porque todas as ac-
tuais instalações tiveram de ser reconstruídas ou cons-
truídas de raiz, e relembra o tempo em que todas e to-
dos tinham de fazer tudo, ou de tentar fazer tudo, já que 
ninguém era especialista em coisa alguma: «A ideia que 
deu origem à Urupia era um desiderato. Não sabíamos 
fazer nada, o vinho que produzíamos era uma merda». 
Tudo mudou com o passar dos anos e a aprendizagem. 

Basta visitar a adega, o lagar e a padaria. Todos os produtos 
da Urupia têm excelente qualidade, a produção de vinho e 
azeite não chega para a procura, sendo vendida de forma 
directa ou através de uma rede de associações de consu-
midores que se chamam Gruppi di Acquisto Solidale, gru-
pos de compra solidária, e que cobrem praticamente todo 
o território. Também já existem dois responsáveis por cada 
actividade — vinha, olival, padaria, escola, cozinha, gestão, 
etc. —, de acordo com as preferências e aptidões de cada 
um, mantendo-se, no entanto, quando é preciso, a obriga-
toriedade de todas e todos terem de ajudar em tudo, o que 
se verifica sobretudo nas épocas de sementeiras e colheitas.

A escola da comuna existe há seis anos, aproveitando a 
legislação italiana que permite a educação de crianças até 
aos treze anos fora do ensino oficial, seja público ou privado. 
Muitas escolas anarquistas foram criadas ao abrigo desta le-
gislação, sendo uma delas a da Urupia. A escola é o culminar 
de um projecto educativo iniciado há onze anos, com a or-
ganização de campos de férias de oito dias para crianças de 
dois escalões etários (7 aos 13 e 14 aos 17), tendo como base 
os princípios da educação libertária e encarando a escola 
como instrumento de mudança social. Para Thea, as crian-
ças que foram nascendo na comuna aceitam as diferenças 
de opinião de forma natural, enquanto os adultos ainda 
têm de recorrer a um processo mental, resultante de muitos 
anos de convivência e prática anarquistas, salientando o pa-
pel fundamental dos fundadores berlinenses. De facto, «ao 
contrário do habitual nos nossos meios, as assembleias na 
Urupia não são informais, pelo contrário, são bem prepara-
das e estruturadas, permitindo a comunicação e a decisão, o 
que seria impossível de outra forma». Ainda em relação à es-
cola da comuna, refira-se que muitas famílias da região pre-
ferem ter as suas crianças aqui do que na escola oficial, pelo 
que, no presente ano lectivo, frequentam-na 19 crianças dos 
7 aos 13 anos, entre as quais as três residentes na comuna.

Muito poderia escrever neste artigo sobre os princípios 
de funcionamento ou as curiosidades do quotidiano da 

Urupia1, mas vou salientar apenas o princípio do 
consenso. Qualquer decisão respeitante à vida da 
comuna é tomada segundo o critério da unanimi-
dade. Não há votações, maiorias ou minorias. Para 
os membros, o princípio do consenso encoraja a 
ouvir, a compreender e a respeitar os argumentos 
alheios, para além de favorecer a reflexão sobre a 
própria opinião e a capacidade de a abandonar ou 
modificar. Este princípio funciona há 25 anos com 
um grupo alargado de pessoas. É certo que são 
companheiros e companheiras «especiais», pela 
grande vivência libertária que possuem e porque 
estão profundamente empenhadas num projecto, 
mas para mim conhecer a Urupia só fortaleceu 
a minha convicção de que anarquia não é con-
fusão, é uma alternativa viável a esta sociedade.

Em conclusão, utilizando as palavras de Agosti-
no, outro fundador: «A Urupia é um laboratório de 
experiência social. A Anarquia não pode ser uma 
fábula, mas experiências concretas».
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P e r c e b e r  a  e s c o l h a 

c o m o  n o v o  r o s t o  d a  C G T P

d e  I s a b e l  C a m a r i n h a 
A discussão em torno do novo ciclo iniciado pela Confederação Geral dos Trabalha-
dores Portugueses com a eleição de Isabel Camarinha para Secretária-Geral tem gira-
do, e em vasta redundância, no argumento da inexistência de currículo profissional 
por parte da eleita. Esta nunca terá «trabalhado». Traduzindo um pensamento muito 
difundido por críticos da escolha, Isabel Camarinha é uma funcionária sindical e não 
sabe o que é um local de trabalho. Por arrasto, nunca sentiu na pele os problemas 
que afectam os trabalhadores nos seus locais de trabalho. Com lógica, este vazio nas 
habilitações não lhe dá credenciais para o lugar.

A ideia não deixa de ser pertinente, mas ela cria o perigo de esvaziar uma realidade 
maior e que é um traço da CGTP. Qualquer que fosse a escolha esta estaria numa con-
dição muito próxima da de Isabel Camarinha. Os dirigentes da CGTP são profissionais 
desligados dos locais de trabalho e a maior parte acumula dezenas de anos de afasta-
mento destes, como é o caso de Mário Nogueira (FENPROF) ou José Correia (STAL), 
que eram possíveis sucessores de Arménio Carlos, o cessante Secretário-Geral.

Neste aspecto, não são só os do topo que são profissionais a tempo inteiro na acti-
vidade sindical. Também os «quadros» intermédios das Uniões distritais, Federações 
de sector e Sindicatos assumem exclusividade. É uma linha transversal que percorre 
a Intersindical. O conjunto dos dirigentes, ou a sua maioria, está na mesma circuns-
tância. A isto, acrescente-se uma fraca renovação que vai acontecendo, só realizada 
por saídas devido ao limite de idade que corresponde à idade da reforma.

Há, porém, uma ligeira alteração. O conjunto de dirigentes que assume os destinos 
da CGTP é a primeira geração de dirigentes que começou a trabalhar depois do 25 
de Abril de 1974. Mas é uma renovação feita num limite e a passagem de testemunho 
faz-se entre dirigentes que partilham visões muito idênticas.

Parece também redundante acusar o PCP de fazer a escolha, ou escolhas, relativa-
mente à vida da CGTP. Cerca de 70% dos dirigentes, delegados ou activistas sindicais 
são membros ou simpatizantes do partido, logo é normal e inevitável que assim seja, 
ainda que se fale na independência relativamente a partidos e organizações, como 
está vertido nos seus estatutos. Mais natural é esta situação quando o Partido So-
cialista desistiu de investir militantes na Central Sindical, e as correntes Católica e 
Bloquista enfraqueceram-se pela falta de renovação geracional. Assim, a força que o 
PCP tem na orgânica sindical ganha mais expressão pela falta de adversários e pela 
ausência de outros que poderiam desenhar uma alternativa sindical dentro da CGTP.

A escolha de Isabel Camarinha para Secretária-Geral encerra em si uma autocrítica 
que é preciso dissecar. É a de uma Intersindical inadaptada à evolução do trabalho em 
Portugal, um país que se virou para o consumo interno e turismo como motores de 
crescimento e actividade económica. Os dados, verificáveis através do PORDATA, mos-
tram que, em 2019, o sector terciário empregava 69% dos empregados por conta de ou-
trem, um crescimento contínuo, e que, por comparação com 2001, o ano de entrada do 
Euro como moeda em Portugal, representa uma subida de 18%, ou seja, mais 1 milhão 
de pessoas a trabalhar nessa área. Por oposição, o sector agrícola e pecuário (primário) 
e da indústria (secundário) foram perdendo força como sectores empregadores.

A CGTP, com um sector operário mais tradicional a vincar a sua linha de actu-
ação, perdeu o comboio da transformação do trabalho no país, e manteve o foco 
nos sectores que lhe serviram de base. Sectores esses mais politizados (num sentido 
vinculativo ao PCP) e mais disponíveis a abraçar greves e manifestações conforme a 

conveniência conjectural, nem sempre ligadas às aspirações económicas dos seus 
trabalhadores.

Portugal já não é uma economia de produção de bens, de fábricas e de exploração 
agrícola, mas uma economia enquadrada numa divisão mundial do trabalho, à luz 
da globalização neo-liberal, e que atribuiu ao país uma economia de serviços e de 
turismo, onde as fábricas de produção de muitos bens se deslocalizaram para oriente, 
proeminentemente na China, ou Bangladesh e Vietname, no caso do têxtil. A escolha 
de Isabel Camarinha é, assim, o correr contra um prejuízo, uma tentativa de imple-
mentação num sector sem grande implantação sindical da CGTP e onde as condições 
de trabalho são das mais selvagens e precárias, sujeitas aos esquemas mais pernicio-
sos que a legislação permite, com recurso a expedientes monstruosos, como o recurso 
a Empresas de Trabalho Temporário que criam labirintos de contratação.

A nova Secretária-Geral acumulou anos de militância no Sindicato Comércio, Es-
critórios e Serviços do Sul e, desde 2016, foi Presidente da Federação deste mesmo 
sector, tendo assim um vasto conhecimento sobre o sector terciário que nenhum 
outro dirigente da CGTP tem, ainda que não saiba o que é em concreto um local de 
trabalho. E falamos de um sector que é muito vasto: inclui actividade em centros 
comercias (Primark, Zara, etc), na logística (DHL, UPS, etc), hipermercados (Con-
tinente, Pingo Doce, Auchan), retalho diverso (farmácias, livreiros, ópticas, carros), 
autoestradas (Brisa, Ascendi), sector social (IPSS, Misericórdias e Cooperativas), en-
tre outros. No global, estão neste conjunto de actividades do terceiro sector quase 1 
milhão e 500 mil trabalhadores.

A CGTP, com perdas ao longo dos anos de afiliados (neste momento terá cerca de 
600 mil), quer recuperar a intensidade de números, que corresponde também à in-
fluência que pode ter enquanto via sindical e política, e é redirecionando o seu rumo, 
com dirigentes ligados ao sector terciário, que pretende inverter a tendência. Cientes 
ainda que o que aconteceu com o Sindicato dos Motoristas de Matérias Pesadas, a 
que chamam de movimentos inorgânicos, pode acontecer novamente.

É a primeira vez que uma mulher é eleita para orientar a vida sindical da estrutura 
e também a primeira que não é uma operária, como foram Arménio Carlos, Carvalho 
da Silva e Armando Silva. Ser mulher também pode dizer muito da alteração na de-
mografia da CGTP, onde as mulheres já são a maioria no conjunto total dos afiliados 
aos sindicatos a si afectos. Todavia, esta «funcionária» tem uma tarefa que não se 
avizinha fácil. Por um lado, existe uma falta de activistas sindicais, que já nem os 
militantes do PCP suprem, e, por outro, a falta de rotatividade nas direcções sindicais 
afastam a possibilidade de renovações menos bruscas e que só acontecem no limite 
– por questão da idade ou por abandono de funções. 

Com uma rigidez funcional, própria de estilos verticais, apesar do reconhecimento 
da necessidade de descentralizar a acção sindical (reconhecido no último congres-
so), e com falta de conhecimento e adaptação à evolução do trabalho em Portugal, a 
dinâmica da CGTP terá alterações significativas. Para onde irá caminhar é um exercí-
cio ao qual ainda não é possível submeter juízos concretos, mas é possível perceber 
que as mudanças estão de mãos dadas com a saída de cena da UGT, desprezada pelo 
PS, e pela transformação do PCP num partido de governação, deixando de ser uma 
organização de protesto e contra-poder parlamentar.

K. Molusco
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“Terra e Liberdade, de Ricardo Flores Magón. 
Próxima edição da Barricada de Livros, 

com design gráfico de Ana Paula Pais (Studio Desdobra).”

Ricardo Flores Magón (RFM) pode e deve ser considerado 
o «pai fundador» do anarco-indigenismo. A sua visão e o 
seu labor teórico-prático em prol de uma sociedade indi-
genista libertária marcaram de forma decisiva a revolução 
mexicana iniciada em 1910. Ele compreendeu que não era 
possível decalcar os postulados das correntes mais tradi-
cionais do anarquismo europeu — anarco-comunismo e 
anarco-sindicalismo — num país sem uma classe operária 
numerosa e organizada e onde a exploração capitalista in-
cidia prioritariamente sobre camponeses e indígenas. 

Por outro lado, a origem social de RFM, que nasceu numa 
comunidade indígena no estado de Oaxaca, permitia-lhe ter 
um conhecimento profundo da organização político-social 
destas comunidades, que revelava práticas ancestrais cla-
ramente libertárias (ainda que não reconhecidas, nem as-
sumidas como tal). No entanto, como muito bem salientou 
na altura, não foi o indigenismo, porque mais antigo, que 
se inspirou no anarquismo, mas sim este que incorporou 
(de forma inconsciente, é certo), no seu ideário político-fi-
losófico, conceitos e práticas adoptadas há muitos séculos 
pelos povos originários. Com o seu (presumível) assassina-
to numa prisão dos Estados Unidos da América, esta visão 
caiu no esquecimento e foi preciso esperar quase 100 anos 
para que ressurgisse e adquirisse um nome próprio: anarco-
-indigenismo. A sua autoria é geralmente atribuída a Gerald 
Taiaiake Alfred, da nação Mohawk, em 20051, o qual, no en-
tanto, não faz qualquer referência a RFM.

Este longo período de esquecimento do pensamento 
de RFM é particularmente gravoso, na medida em que 
escreveu bastante sobre a questão indígena, chamando a 
atenção para problemas actualmente fulcrais e entrando 
mesmo em polémica com alguns anarquistas europeus 
que desconsideravam a capacidade de luta dos povos 
originários ou afirmavam que a sua cosmovisão os impe-
dia de serem revolucionários. No fundo, a posição destes 
anarquistas europeus foi predecessora da adoptada por 
gerações de marxistas em relação aos povos indígenas, 
ao nunca conseguirem ultrapassar o seu dogmatismo que 
impunha um sujeito revolucionário único, o proletariado, 
e uma estratégia revolucionária única, independente-
mente das condições e do contexto.

Como a própria expressão indica, o anarco-indigenismo 
é um ponto de encontro entre o anarquismo e o indigenis-
mo, ou seja, um lugar conceptual onde se conjugam: por 
um lado, um corpo indissociável de pensamento e práticas 
em constante evolução, que têm orientado os anarquistas 
na sua luta contra toda e qualquer forma de dominação; 
por outro, uma filosofia de vida intrínseca aos povos origi-
nários, enraizada cultural e espiritualmente numa cosmo-
visão que resiste à dinâmica destruidora que o Estado e o 
capitalismo querem impor, consubstanciada na mercanti-
lização da vida e da Natureza.

As afinidades entre estes dois conceitos são por demais 
evidentes, pelo que não é de estranhar que activistas indí-
genas e anarquistas convirjam em muitas das suas formas 
de entender e estar no mundo, nomeadamente a recu-

Anarco-indigenismo: 
O Anarquismo do Futuro?

sa e oposição frontal aos sistemas de repressão, a não-
-participação em instituições que estruturam as relações 
de dominação, sejam estas sociais, políticas, culturais 
ou económicas, bem como, talvez o mais importante, a 
convicção de que é possível uma mudança radical da so-
ciedade, através da criação de estruturas alternativas, da 
acção directa e do confronto com os poderes dominan-
tes. Para além destas afinidades conceptuais, verifica-se 
que o anarquismo e o indigenismo assumem o mesmo 
objectivo central — em síntese, uma nova sociedade sem 
qualquer tipo de relações de dominação ou de exploração 
— com práticas e filosofias que se cruzam de forma posi-
tiva, sobrepondo semelhanças e potencialidades.

De facto, quem visita e permanece em comunidades 
indígenas, constata que a sua concepção de vida, de or-
ganização, de (não) produção e de (não) consumo entre-
laça-se com o ideário anarquista. As suas formas de auto-
governo baseadas nos ‘usos e costumes’ — em que todas 
as decisões que afectam a comunidade são tomadas por 
consenso em assembleias plenárias —, a rotatividade dos 
e das eleitas, a sua incompreensão dos conceitos de che-
fia e/ou de liderança do «homem branco» e a ausência 
de hierarquia formal são bons exemplos de uma postura 
libertária. As comunidades indígenas que vivem em au-
togoverno não (re)conhecem, nem aceitam, o papel do 
Estado. Para além do seu próprio sistema de autogover-
no, criaram ainda os seus próprios sistemas de ensino, de 
saúde, de justiça e de autodefesa. Também o seu «mode-
lo» de economia é o oposto do capitalista. Encaram a ter-
ra, os rios, as florestas, não com um sentimento de posse, 
de propriedade, mas com um sentimento de preserva-
ção: «A terra não é nossa, foi-nos transmitida pelos nos-
sos avós para a passarmos aos nossos netos». Produzem 
o essencial para viver, recusando o lucro, a acumulação 
capitalista e o consumismo desnecessário.

Assim, pode-se dizer que o anarco-indigenismo é um 
anarquismo de lugar, fortemente enraizado numa área 
territorial específica e ancestral e que engloba um con-
junto de relações materiais e imateriais com esse mesmo 
lugar, no qual as escolhas de vida são ditadas pela expe-
riência e pelas necessidades objectivas e subjectivas das 
pessoas que aí vivem e não por quaisquer prioridades 
económicas ou políticas impostas pelo exterior. O anar-
co-indigenismo procura dar origem a uma forma de es-
tar na vida simultaneamente indígena, ou seja, vinculada 
à terra a que se pertence, e anarquista, ou seja, que não 
tenha constrangimentos autoritários. Sendo um anar-
quismo de pertença, tem como objectivo imediato a luta 
contra o roubo dessa terra, que implicaria a destruição de 
toda uma cosmovisão. Apesar desta especificidade, para 
o anarco-indigenismo, tal como para as outras correntes 
do anarquismo, os fins e os meios de uma mudança radi-
cal têm de estar em consonância. O anarco-indigenismo 
também recusa qualquer projecto de reformar o Estado 
e o capitalismo, opondo-se ao racismo, ao patriarcado, 
à violência de género e a outras formas de opressão. Na 

realidade, em relação a uma destas formas de opressão — o 
colonialismo —, o seu pensamento crítico é bem mais ac-
tual e profundo do que o das outras correntes anarquistas.

Mas a convergência não fica por aqui. Ao contrário do 
que acontece actualmente na sociedade ocidental, os po-
vos originários reproduzem-se material e espiritualmente 
de forma colectiva e não individual. A comunidade, e não o 
indivíduo, é o sujeito económico, político, social e cultural e 
a sua participação nas lutas também se faz de forma colec-
tiva. A forma como os membros de uma dada comunidade 
se relacionam entre si é solidária e não competitiva. A ajuda 
mútua, que Kropotkin tão bem observou e teorizou após a 
sua permanência na Sibéria, é praticada quotidianamen-
te, não só dentro de uma dada comunidade, mas também 
entre comunidades vizinhas ou aliadas, criando uma ver-
dadeira rede solidária e alternativa. Qualquer semelhança 
com o conceito federalista de Proudhon não é mera coinci-
dência2. Esta é a base da autonomia dos povos originários e 
é esta condição de não-individualização, de ‘comunalidade’, 
que lhes tem garantido a sobrevivência perante, primeiro, 
as invasões coloniais e, mais tarde, o poder do Estado e da 
ordem capitalista dominante a nível mundial. Ora isto é 
anarquismo em acção, independentemente de ser reconhe-
cido como tal ou não. Como afirma o colectivo feminista 
boliviano Mujeres Creando, «não somos anarquistas por 
via de Bakunin ou da CNT, mas por via das nossas avós, e 
isto é uma maravilhosa escola de anarquismo». O conceito 
e a prática da referida comunalidade deveria inspirar os e 
as anarquistas europeias num esforço para expandir o anar-
quismo até aos pequenos aglomerados rurais (situação rara 
nos estados europeus, onde o movimento anarquista é es-
sencialmente urbano).

Toda esta vivência indígena à margem de uma entidade 
chamada Estado e de formas de autoridade e dominação 
não é de agora, nem sequer começou com a insurgência 
zapatista de 1994, como alguns pretendem transmitir e 
outros parecem acreditar. Muitos autores já se referiram a 
este modus vivendi libertário das comunidades indígenas3, 
facto que, aliás, foi também amplamente constatado e re-
latado pelos invasores do continente americano. As autori-
dades coloniais rapidamente se aperceberam que o modo 
de vida livre de alguns povos originários representava um 
perigo para a manutenção da lei e da ordem, devido ao seu 
poder de atracção e de inspiração para os mais rebeldes, in-
clusive para os ocidentais sedentos de maior liberdade, des-
crevendo estes povos como «sem fé, sem rei, sem lei», uma 
expressão utilizada com sentido negativo, e mesmo pejora-
tivo, mas que prenunciava de certo modo a máxima positiva 
«nem deus, nem amo» dos anarquistas do século XIX.

Sendo o anarquismo moderno um «produto» europeu, 
os e as anarquistas europeias tendem naturalmente a 
focar-se nas lutas que se vão desencadeando neste con-
tinente, esquecendo ou descurando muitas vezes que são 
os povos originários, sobretudo os do continente ame-
ricano, que lideram hoje a construção de alternativas à 
ordem dominante. E isto porque as mais importantes 

Mário Rui Pinto
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insurgências anticapitalistas actuais são protagonizadas 
precisamente pelas comunidades indígenas que lutam, 
muitas vezes sozinhas, contra os grandes interesses cor-
porativos, apoiados pelos diversos poderes políticos, 
com tudo o que isto implica de leis, de repressão militar 
e policial e de interesses corruptos. Na realidade, mais 
importante que protestos contra o aumento do preço 
dos combustíveis ou revoltas parcelares contra as re-
formas da segurança social, são a contestação e as lutas 
indígenas que se opõem à exploração petrolífera em si, 
ao abate de florestas, às concessões mineiras e aos me-
gaprojectos turísticos inúteis, com o objectivo final de 
preservarem a biodiversidade das suas terras ancestrais 
(muitas já usurpadas), de manterem as suas formas de 
economia consideradas rudimentares, mas suficientes 
à sua subsistência, de poderem continuar com a sua 
cosmovisão da Pacha Mama, a Mãe Terra.

As insurgências indígenas do presente revelam, à se-
melhança do anarquismo, uma filosofia de luta enraiza-
da no antiautoritarismo, na acção directa e na democra-
cia directa, bem como uma recusa em serem absorvidas 
quer por relações de produção envolvendo lucro e con-
sumismo, quer pela transformação da territorialidade 
em estados nacionais. Assim sendo, os e as anarquistas 
europeias deveriam colaborar com as comunidades in-
dígenas e participar nas suas lutas de forma muito mais 
activa e profunda do que fazem actualmente porque há 
mais anarquismo para além de Rojava, mas também por-
que esta luta dos povos originários é um combate de vida 

ou de morte. Já não é só a sobrevivência de uma organi-
zação político-social não-autoritária que está em causa, 
mas o próprio futuro do planeta que depende funda-
mentalmente da vitória destas lutas contra os interesses 
do capitalismo. A partir do cumprimento das novas re-
gras neoliberais impostas pelas instituições financeiras 
internacionais, os governos latino-americanos, de es-
querda ou de direita, querem obrigar os povos indígenas 
a entregar ao Estado e às grandes empresas nacionais e 
transnacionais os seus territórios e os recursos naturais 
neles existentes. Estes povos vêem-se, assim, na neces-
sidade de lutar contra o despojo de que novamente são 
vítimas, pelo que o campesinato indígena adquiriu uma 
presença nacional em alguns países, convertendo-se em 
protagonista das mais importantes mobilizações e no 
centro de propostas políticas alternativas que envolvem 
outros sectores sociais. Esta mobilização indígena atin-
ge uma grande amplitude: o campesinato indígena saiu 
dos espaços marginais, expressando-se como sujeito 
político crescentemente visível, superando o seu carac-
terístico isolamento político, construindo formas orga-
nizativas cada vez mais eficazes para enfrentar o reno-
vado assédio do capital sobre os seus territórios e a sua 
identidade. Habitando os últimos espaços recônditos do 
planeta, onde a biodiversidade ainda existe, qualquer 
roubo ou devastação das suas terras ancestrais, para 
exploração de riquezas naturais, irá provocar uma des-
truição ambiental irreversível. O futuro do planeta não 
se joga nas ruas sublevadas das cidades europeias, por 

muito promissoras ou interessantes que estas lutas apa-
rentem ser, mas nas insurgências dos povos indígenas da 
bacia amazónica, dos altiplanos peruanos e bolivianos, 
das florestas oaxaquenhas e lacandona.

Simultaneamente, é o futuro do capitalismo que está 
em jogo. As selvas e outros ecossistemas que haviam sido 
pouco ou nunca explorados pelo capital no passado, ad-
quiriram um valor estratégico a partir do final do século 
XX, seja para ampliação da fronteira agrícola ou para ex-
tracção de minérios, petróleo, gás, água, todos os recursos 
requeridos pelas grandes potências industriais. Aqueles 
territórios passaram a ser considerados mais uma mer-
cadoria disputada pelo mercado mundial. A sobrevivên-
cia do capitalismo depende do seu permanente acesso e 
exploração a novas fontes de rendimento e as terras dos 
povos originários são o último reduto que falta converter 
a uma globalização arrasadora e uniformizadora.

Considerando a sua potencial dimensão no contexto 
actual do anarquismo, e a importância fundamental das 
lutas que trava, o anarco-indigenismo é o único obstá-
culo às tentações e soluções neoliberais, assumindo-se 
como a verdadeira ameaça à política desenvolvimen-
tista que o capitalismo quer continuar a impor ao mun-
do. É a única oposição ao sistema mundial capitalista 
que requer, para a sua perpetuação, uma hierarquiza-
ção opressiva da sociedade que discipline povos e luga-
res. A não participação dos e das anarquistas europeias 
neste combate é um crime de lesa-anarquismo e irá 
contra tudo o que tem sido a história deste movimento.

1. Ver Taiaiake Alfred, Wasáse: Indigenous Pathways of Action and Freedom, University of Toronto Press, 2005 & Francis Dupuis-Déri e Benjamin Pillet, «Anarco-indigenismo: Um encontro com Gerald Taiaiake 
Alfred e Gord Hill», in Flauta de Luz, nº 5, Abril de 2018. | 2. Ver Mário Rui Pinto, «México Magonista e Zapatista», in A Ideia, nº 87/88/89, Outono 2019. | 3. Ver nomeadamente Pierre Clastres e Andrea Staid.

“Terra e Liberdade, de Ricardo Flores Magón. 
Próxima edição da Barricada de Livros, 

com design gráfico de Ana Paula Pais (Studio Desdobra).”

Anarco-indigenismo: 
O Anarquismo do Futuro? Mário Rui Pinto
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b r e v e s  n o t a s  e m  t o r n o  d e  Y e v g e n y  Y u f i t  e  A l a n  C l a r k e

Juan 
GENOVÉS 

(1930-)

Notável artista da Espanha moderna, pintou seres que se vêem à distância, fu-
gindo do espaço - figuras que não têm rosto e que apenas existem como man-
cha. Não se sabe de onde vêm nem para onde vão estas pessoas: uma proble-
mática indizível, à qual se liga, nalgumas composições, o sentido da violência.

  r e t r at o s 
à  l a  m i n u ta

Emanuel Cameira

Silencio, Silencio: Despues, ahora, ahora, antes – 1970

Aos olhos dos mais velhos que haviam vivido por detrás de amplos portões, as pessoas como ele 
e ela deviam parecer seres alienígenas. Aqueles dois sentiam-se em casa em qualquer lado, por 
isso não tinham casa.

Muito antes de passarem pela Montanha Mágica já o ar acinzentado e gorduroso começara a 
cheirar a pneus queimados. Três carros-patrulha passaram por eles a toda a velocidade. Olhando 
pela janela, ele viu um daqueles camiões parecidos com esqueletos que se usam para transpor-
tar automóveis até aos stands; aquele ali não transportava senão carros da polícia. As gargantas 
deles estavam secas quando atravessaram o Pico Canyon. O ar sujava-se a si mesmo e era cada 
vez mais espesso à medida que as montanhas se sucediam. A leste, as montanhas já não eram 
sequer visíveis. Ela conduzia depressa. Eles continuavam a descer. Os olhos dele começaram a 
lacrimejar.

Nunca tinha visto um ar tão mau como este, disse ela.
Passaram por mais um carro. O condutor olhava para onde a estrada lhe dizia para olhar e 

abanava repetidamente a cabeça. Os dois homens no carro à frente daquele gesticulavam um 
com o outro.

Ele estava com uma dor de cabeça horrível. Mais adiante, o ar era uma cortina maciça e in-
forme, opaca e acinzentada. Por paradoxal que possa parecer, as colinas mais próximas viam-se 
nitidamente e nelas o verde destacava-se claramente dos muros de calcário deteriorado. 

L o s  A n g e l e s , 
C a l i f ó r n i a ,  E U A
William T. Vollmann, de Atlas 
(tradução de Manuel João Neto)

É sempre assim quando há nevoeiro; a extrema clareza das imediações realça a 
obscuridade do que está distante.

O sol recortava-se, enorme, amarelo-pálido e suave, contra um céu turvo.
Ela agarrou-se ao volante. – Achas que queimaram a loja do meu tio?
Não sei. Espero que não. Eu gosto do teu tio.
Agora já estavam perto o suficiente para ver o fumo negro. Um outro carro-

-patrulha passou por eles, aos berros.
Mais tarde jantaram num jantar de cerimónia nas colinas onde o cheiro a 

queimado não era tão intenso. Uma mulher branca disse: Sabem, eu estudei em 
Kent State. Estava lá quando a Guarda Nacional matou a Allison Krause e outros 
estudantes. Eu vi! Eu vi o sangue! Respirei aquilo tudo…

Alguém tossia.
E eu – aí eu percebi que os bófias eram o inimigo, disse a mulher. Sem dúvida. 

Eram eles. E agora, enfim, agora acho que a polícia me está a proteger. Graças a 
Deus que a polícia está entre mim e o inimigo! E estou a tentar perceber o que 
mudou. Porque não sinto que tenha mudado, a polícia certamente que também 
não mudou –

A garganta dele doía-lhe. Ele disse: Isso significa que agora são os negros o 
teu inimigo?

Ela pousou o copo de vinho e sentiu-se prestes a ter um ataque de choro. Ela 
disse: Sim, são. Não é justo que eu tenha uma série de coisas e que eles não 
tenham nada. Percebo isso, percebo mesmo. Já tive amigos negros. Mas agora 
tenho medo. E detesto-os porque me fazem sentir medo. Aquele camionista, a 
forma como o arrastaram e o espancaram quase até à morte…

Um outro cliente, vindo da piscina, tinha-se aproximado discretamente da 
mesa enquanto eles falavam e era um homem negro.

O homem negro disse: Então a senhora odiou-me por uma semana. Eu já a 
odeio a si há cento e cinquenta anos. Não é pessoal.

Meus amigos, vá lá!, gritou o anfitrião da festa. Não ouçam o que estão a dizer, 
os dois; isso é só do stresse e deste mau ar…

(1992)
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O necrorealismo surgiu em pleno colapso da URSS, 
como resposta à mitologia oficial do regime, sendo en-
tranhadamente clandestino na estética e no fazer cine-
matográficos. Filmando sem apoios ou filtros a implo-
são social, política e estética que a exaltação do regime 
pelas suas imagens procurava prolongar, em agónica 
negação, com abundantes referências a um humor 
cáustico e absurdo, a performances desenfreadas e à 
omnipresença da morte, e influenciado directamente 
pelo slapstick, impressionismo francês, ou pelo cinema 
soviético na sua mais embrionária e formalmente revo-
lucionária fase, liderava a representação possível, pela 
imagem em movimento, da marginalidade mais lúci-
da e animalesca num contexto de colectiva convulsão.

Quando o filme de guerra transcende aquilo que é con-
creto, devedor dos contextos social e político e por estes 
justificável, aponta-se em direcção a uma zona selvagem, 
em que os códigos de conduta e as instruções a cumprir en-
cerram em si mesmos a falência da adesão a um propósito 
maior e mais digno. Esse espaço derradeiro de subtracção 
autoriza um estado febril, um mecanismo assassino em 
permanente renovação, aquilo que Alaniz e Graham defi-
nem como «uma absoluta falta de sentido existencial que 
lhes está entranhada (...)» e em que «(...) um instinto de 
morte diluído conduz uma horda destes homens aos bos-
ques, à margem das cidades, onde soltam a raiva acumula-
da em rixas enlouquecidas, uma espécie de fight club rural 
de libertação anárquica.»1

Em Knights of Heaven, assim como nos filmes anteriores 
de Yufit, esta glorificação do excesso é a da violência como 
espontaneidade, consequência da homogeneização força-
da de que a mitologia do poder se alimenta e regurgita numa 
cíclica celebração. Afastam-se da civilização os dissidentes, 
numa desistência lúdica, infantil e ruidosa, contrariando 
um esquema social em que o poder promete dar sentido à 
carnificina, e cuja construção apenas se torna possível como 
uma insanidade colectivamente apreendida e partilhada.   

No necrocinema da perestroika, «o social não é represen-
tado fora da sua inscrição nos corpos – o local através do 
qual as relações de poder e resistência se jogam (...)». Desta 
forma, «(...) o necrosujeito já não “vive”, mas persiste como 
(...) um objecto em decomposição, e, ao abraçar este esta-
do “impossível” de morto vivo, alcança uma molécula de 
liberdade.»2 O corpo é então, paradoxalmente, o único ter-
ritório que permite ainda a resistência do indivíduo face às 
decisões da máquina superestrutural, e é pela nudez física 
e mental que a libertação possível ocorre, constituindo-se 
como a «(...) experiência da derradeira economia possível 
para um organismo humano que ainda está vivo (...)»3, ain-
da que reduzido à satisfação de necessidades básicas, o que 
aproxima estes seres de um estado infantil, animalesco, 
sobreviventes por um acaso particular numa estrutura que 
não prevê a existência fora da norma. Neste universo suga-
do de qualquer transcendência, apodrecem os corpos e as 
utopias e a negatividade é omnipresente, pelas imagens de 
que a estilística do necrocinema faz eco.

b r e v e s  n o t a s  e m  t o r n o  d e  Y e v g e n y  Y u f i t  e  A l a n  C l a r k e
Manuel Figueiredo

O falhanço político é representado por um imaginário 
que evoca os pesadelos comuns de uma pátria à beira 
do fim – a celebração dos objectivos difusos, do heróico 
absurdo e da passividade estóica. O regime corrói-se em 
tempo real, e o cinema da decomposição é o realismo pos-
sível num estado de latência necrófila, em que os ícones 
se afundam nas suas próprias excreções físicas e verbais, 
na repetição adoecida de efabulações que sustentam e 
legitimam o domínio do homem pelo homem, por uma 
ancestral vontade, escrita ou propagada pela memória. O 
cinema necrorealista encarna dessa forma a «(...) a con-
clusão lógica do socialismo em direcção ao seu fim ma-
terialista e absurdo, introduzido pela carne que apodrece 
de uma forma condizente com aquilo que pretende ser o 
choque da sensibilidade do Homo Sovieticus»4.

Tanto em Yufit como em Clarke, a individualidade des-
tes corpos surge esbatida; aparecem-nos como sombras, 
anónimos no seu propósito, danos colaterais no desarranjo 
geoestratégico que os ultrapassa. A carne dependurada, as 
palas nos olhos, as sequelas dos combates como sintomas 
do delírio fratricida, marcas de um mimetismo bárbaro que 
dilui homens e ideias. Se o indivíduo já não é, ele está redu-
zido àquilo que faz, ou àquilo que não faz. A sua existência 
é assinada pelo ritmo, pela obsessiva repetição das tarefas 
comuns, pelos trajectos e pelas marcas que deixa atrás de si 
e que são os elementos definidores de uma arquitectura da 
morte, esquemática no rigor da sua construção fílmica.  Ele-
phant, em particular, encarna o derradeiro momento desta 
depuração formal, diagramática até ao ponto da abstração.

Ainda que assente na tradição de um cinema britânico 
fundado no real e comprometido socialmente, o percur-
so de Clarke conduzi-lo-á até ao destilar desta filiação, um 
ponto de não retorno em que as dinâmicas do quotidiano 
implodem, e a violência, «(...) gerada pela banalidade e mo-
notonia, (...) em vez de ser espectacular, torna-se latente.»6 
Procuram-se ainda retratar «(...) unidades sociais fragmen-
tadas e destruídas, (...)» mas, perante a evidência de uma 
sociedade incapaz de encontrar soluções para tamanhos 
desacertos, o seu cinema afunda-se profundamente no ob-
jecto de fascínio, «(...) sem contribuir contudo com explica-
ções adicionais ou sugerir qualquer alternativa»6. A suprema 
manifestação do realismo ocorre aqui pelo seu reverso, por 
escolhas fílmicas que reforçam uma «(...) isolação mítica 
(...)» desta série de assassinatos, como sejam o recurso à 
«(…) ausência de diálogo, e localizações desertas»7.

Despido de retórica ou contexto, resta a essência descar-
nada do absurdo da guerra, a sua mecânica devastadora e 
letal. Nada por que lutar, ou nada que justifique os despojos 
desta luta – os passos no asfalto, os círculos manchados de 
sangue, os tiros e os tiros de volta.  Os que sobrevivem estão 
reféns do seu próprio esvaziamento, definido por Kabakov 
como «(...) o outro, o eterno “não” entre tudo o que é pe-
queno e grande, colectivo e individual, inteligente e absur-
do – tudo aquilo que não conseguimos nomear e que tem 
um sentido e um nome»8. A cidade arrasta-se, arredada de 
qualquer mapa, fumegante, em infinito estado de excepção.

1. Alaniz, José & Graham, Seth (2001). «Early Necrocinema in Con-
text» in Necrorealism – Contexts, History, Interpretations. Russian 
Film Symposium, Pittsburgh.
2. Idem.
3. Tyler, Parker (1995). Underground Film. Boston, Massachusetts: 
Da Capo Press
4. Berry, Ellen E.; Miller-Pogacar, Anesa (1996). «A Shock Therapy 
for the Social Consciousness: The Nature and Cultural Function of 
Russian Necrorealism» in Cultural Critique: 185-203
5. Grunert, Adrea. «Emotion and Cognition: About Some Key-Fig-
ures in Films by Alan Clarke». Notes: Cinema and the Brain Journal 
of Neuro-Aesthetic Theory #2.
6. Idem
7. Rapold, Nicholas (2005).  «The Paradox and Politics of Natural-
ism: Contact, Christine and Elephant». Senses of Cinema #37.
8. Berry, Ellen E.; Miller-Pogacar, Anesa (eds.) (1995) Re-Entering 
the Sign: Articulating New Russian Culture, 91-98. University of 
Michigan Press

do heróico absurdo à morte condensada L o s  A n g e l e s , 
C a l i f ó r n i a ,  E U A
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à  l u p a
A Reconquista de Olivenza

 Ricardo Neves-Neves e Filipe Raposo
Fevereiro de 2020, Teatro Municipal S. Luiz

É provável que esta reflexão, sobre a peça de Ricardo Neves-Ne-
ves, que esteve em cena no teatro S. Luiz, siga rumo a lugar ne-
nhum. Se assim for, do mal o menos, fará jus à dita cuja. Fica o 
aviso e ficam estas notas. É importante começar por dizer que o 
que me move aqui não é um trabalho de cobertura semelhante 
ao que é feito na «crítica» assinada por Rui Monteiro, no jornal 
Público (a 8 de Fevereiro). Texto importante porque constitui 
uma recomendável súmula quase acrítica que me poupa, neste 
texto, à reconstrução da experiência narrativa e sensitiva do es-
pectáculo, uma via pela qual quem lê só muito dificilmente seria 
servido, dada a minha penosa experiência como testemunha. 
   É preciso começar por dizer que o espectáculo muito difi-
cilmente poderá ser visto como uma rábula por ser essencial-
mente prolixo. Ele é antes uma colagem interminável, uma 
pretensa narrativa épico-fantasiosa que resulta da intersecção 
de dois discursos, o da história de Portugal e a da (vamos dizer) 
contemporaneidade... Intersecção essa que dura francamente 
demasiado, que se torna num longo suplício às mãos de um 
imaginário pobre, de um universo assumidamente kitsch mas 
sempre no limite do sofrível. É preciso dizer-se que a grande es-
tratégia do pastiche do género da Revista resulta apenas numa 
gritaria grávida de vulgaridades, num infindo debitar de factos 
históricos, numa algazarra pseudo-paródico-mitológica com 
recursos humorísticos medonhos que muito se demoram em 
baixezas capazes de tornar a presença dos personagens em pal-
co exasperante (lá vem outra vez a rainha-mãe lembrar os tem-
pos em que se engasgava em pirilau de Madagáscar). Podemos 
escolher iludir-nos: acreditar que a peça vem para brincar com 
uma certa essência que é «nossa», fazer-lhe cócegas no futuro. 
Ou cair no delírio completo: quando começamos a crer que o 
espectáculo atinge uma «visão distanciadamente livre e liber-
tária dos tiques e das manias dos portugueses e dos seus des-
lumbramentos» (Rui Monteiro  dixit). Mas desenganemo-nos: 
nem risos, quanto mais costumes castigados. Toda a paródia 
é redondamente falhada, sempre muito ao nível Donos disto 
tudo, e para aparente regozijo do público, que aplaude de pé. 
Nada disto chega nem pode chegar. Ricardo Neves-Neves tenta 
ensaiar o cruzamento e o prolongamento de duas mitologias 
num curso narrativo histérico cujos imensos desvios se tornam 
insuportáveis: a da monarquia (talvez útil porque tão dada ao 
retrato de inúmeros maneirismos) e, imagine-se, a do Dragon 
Ball (qual símbolo geracional à laia de fetiche sui generis). No 
entanto, tudo o que consegue é mostrar-nos ora a evidência 
duradoura do seu próprio fracasso, ora o caldeirão do seu des-
conchavo, onde jaz fria uma sopa feia, toda feita de referências 
batidas e lugares comuns ligada por um caldo de animações em 
vídeo. E nela cabe esse tudo que custa a acreditar ser tanto, um 
tanto que é cozinhado à custa de uma lógica calculista mal es-
condida (afinal de contas, para meter a martelo ainda é preciso 
martelar): desde Afonso I à Segurança Social Directa, do Trata-
do de Windsor ao Aeroporto do Montijo, passando pela União 

Soviética e também pela mitologia greco-latina. Faltam o 
Bip-Bip, o Brexit, os jogos de luta para consola, a Marvel, as 
Arábias, a Mary Poppins, o Instagram, os refugiados afoga-
dos no Meditarrâneo, enfim. Mesmo os recursos sonoros não 
musicais são usados humoristicamente até à exaustão, até 
se devassarem por completo - desde a narração, para a qual 
se recorre à famosa voz dos programas da BBC nas manhãs 
da SIC, ao soar do sino da notificação ou ao efeito pendular 
do som da chamada skype. Tudo muito etc, etc,  ad infini-
tum,  tudo baratíssimo (mas imagina-se que caríssimo) para 
DGArtes comprar, trotinetes eléctricas e caddy de golf inclusos. 
Enfim, nada fica de pé. Tudo quanto esta paródia pode é real-
mente ser símbolo da nossa miséria. Talvez se víssemos escrito 
algures, num poema, de uma Adília Lopes, «foi o Bubu / quem 
tapou / o ralo do Meditarrâneo»... Mas assim não. Assim é só 
CRINGE. E agora vocês dizem: “OK, BOOMER!”. SQN.
[A.T.M.]

Encantados e Arruinados ante os Restos do Banquete
José Feitor

Imprensa Canalha, 2019

pujantes que chegam a ser premonitórias daquilo que acon-
teceu nos últimos meses, como por exemplo: «Estar doente é 
uma espécie de crime, a não ser que traga proveito ou gozo a 
outros». Quando os artistas atingem esta intemporalidade é 
porque não se está a brincar com a Arte, nem a deixar flancos 
abertos para produções consignadas do lixo cultural que conti-
nuaremos a suportar. Sabemos que podemos guardar este livro 
até à cova ou passar à prole. É dos grandes livros – gráficos ou 
não – de 2019, que passou ao lado de todos. Com sorte, nem o 
Pacheco Pereira o terá no quilómetro 19 das suas prateleiras.
[M.F.]

O Fagote de Shatner e Outros Contos
Rui Eduardo Paes

Chili com Carne, 2019

Um dos fenómenos raros no diálogo entre formas de expres-
são artística é a articulação comunicacional quando uma 
dessas expressões procura extorquir à outra o que há de ex-
clusivo na sua unicidade expressiva. Dito de outra forma, os 
momentos em que uma música, uma pintura ou um poema 
roubam uns aos outros aquilo que os define, têm muito de 
raro, mas, sobretudo, de precioso.

Mais do que o bocejo conceptual do prog rock, interessa a este 
exercício de sonegação um corte com a génese expressiva e téc-
nica do ponto de partida, ou seja, à partida, a escrita apresenta-
-se como insuficiente para apreender a intrínseca qualidade 
cinestésica que a música possui; assim como o ordenamento 
formal obrigatório para a inteligibilidade que a escrita impõe.

Na introdução, quando Rui Eduardo Paes (REP) apresenta 
o caderno de encargos de O Fagote de Shatner e outros contos 
percebe-se que há uma noção clara das dificuldades inerentes à 
escrita musical, mas também das saídas a tamanho labirinto: «al-
guém que sofre de degeneração neurológica e deixou de ter ple-
no controlo da fala». Paes equivale o «discurso em caudal» ao que 
se passa no «domínio da música», particularizando a semelhança 
com a música improvisada. Esta particularização não significa, 
como é reconhecido pelo autor, que o exercício não se aplique 
aos vários mundos que são explorados nos diversos «contos».

Se há uma abordagem aparentemente mais clássica será na 
escolha dos temas: sexo, loucura e morte. Na escrita e na músi-
ca, qualquer um dos temas (e, não raras vezes, conjuntamente) 
ocupa um espaço largo. No entanto, até em chão seguro, há um 
potente movimento tectónico que rasga as páginas da obra: a 
nudez da admissão que os temas são um decalque mental das 
preocupações de REP denota uma viagem bem mais atribulada 
que os anteriores exercícios do autor.

Na verdade, considerar O Fagote... enquanto um livro de 
música sobre música é profundamente incorrecto. Não por-
que se faça aqui a mínima apologia de um qualquer tipo de 
ortodoxia temática, mas porque seria profundamente injusto 
reduzir os espaços amplos explorados por REP a meras cogi-
tações sobre som. 

O primeiro ensaio, centrado no sexo, é particularmente diver-
so: parte de uma longa história do fagote (com especial incidên-
cia no jazz, claro), passando por artistas contemporâneos, per-
formers, pornografia, piratas e pensadores anarquistas, sempre 
com o sexo enquanto linha condutora. Porém, não «um sexo» 
qualquer: a procura quase sadeana pelos prazeres da carne atra-
vés da vaginização do pensamento, qual lubrificante mental.

As escolhas de Atari Teenage Riot (ATR) ou Mykki Blanco de-
notam precisamente a centralidade do sexo enquanto estraté-
gia de combate no campo político. A recusa de uma igualdade 
silenciosa e discreta e, por oposição, o elogio da exuberância 
da (des)igualdade é a proposta mais radical do primeiro ensaio, 
sobretudo no caso de ATR e Blanco, radicalmente diferentes 
nos campos onde se movimentam, mas partilhando o desejo 
de derrubar a fronteira entre o privado e o público. Neste pon-
to, REP compreende, como poucos, que essa fronteira estabe-
leceu-se para que existências sexuais fora da norma maioritá-
ria se mantenham numa invisibilidade sufocante.

Pelo facto de o primeiro ensaio ter uma certa lógica crono-
lógica, o autor não escapa a alguns momentos onde as recor-

José Feitor faz parte de um grupo de artistas gráficos portu-
gueses que se destacaram neste milénio pela produção de 
uma obra sem concessões mercantis, aproveitando ao máxi-
mo a independência que as máquinas de impressão permi-
tem – seja a impressora laser caseira, seja com quadros seri-
gráficos numa pequena oficina. Ao contrário de muita gente 
que diz ser «independente», mas a piscar o olho pró favor de 
alguém, a actividade de Feitor sempre se prestou a percorrer 
o máximo que podia pelos processos éticos de edição e difu-
são de imagens e livros, ora organizando feiras de edição (Lai-
ca, Raia), ora dando formação e, claro, editando livros, zines 
e outros objectos pela Imprensa Canalha. Por mais herói que 
um gajo possa parecer, há limites para tudo, e, infelizmente, 
Feitor esteve inactivo durante quase uma década para produ-
ções próprias, até recentemente ter lançado  Pimenta no cu 
dos outros para mim é refresco (2018) – ver o número cente-
nário de A Batalha.

Estes  Encantados  (…) é uma recolha de uma trilogia que 
inclui os opúsculos  Uma perna maior que a outra  (2014), a 
tal  Pimenta no cu  (…) e um terceiro volume inédito intitu-
lado  Ainda que fosses capaz, não o farias (Notas esparsas e 
incoerentes sobre aquilo que tem corrido mal). São 140 pági-
nas, o que deixará os colecionadores com os nervos em fran-
ja. Claro que Feitor se está marimbando para eles e até para 
nós, leitores simpáticos, ao infligir-nos uma capa feíssima e 
serigrafada a duas cores. Em conversa com o autor, disse-me 
que queria fazer «anti-design», farto que está do certinho do 
mundo da edição. Certo, mas acho que falhou no alvo: «um 
anti-design» pode ter uma vida e força própria que esta capa 
não tem; parabéns pelo fracasso máximo. Felizmente, quem 
vê caras não vê corações – especialmente nos dias que cor-
rem com mascarados por todo o lado – e é de ficar intrigado 
ao ver um livro com belos desenhos surrealizados, uma forte 
presença de bestiário (uma especialidade de Feitor) e de hu-
manos desprezíveis.

Literariamente, é uma amalgama de adágios que fazem três 
movimentos sobre infância/família, vida/sistema e cultura/
política. O sarcasmo está ao rubro com tiradas 
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dações são musicalmente dolorosas, como sejam os parágra-
fos dedicados a Rockbitch ou, ainda pior, Arctic Monkeys que, 
mesmo com mais uma década de perspectiva, continuam a 
ser mencionados como algo mais do que verdadeiramente 
são: uma proposta medíocre para impressionar quem precisa 
de parar de ir a festivais igualmente medíocres.

Talvez sejam estas menções menos conseguidas que fazem 
a ponte para o tema do segundo ensaio, a loucura. Partindo 
de O Elogio da Loucura, de Erasmo, REP traça um paralelismo 
evidente mas frequentemente incompreendido entre doença 
mental, excesso químico e criação artística, focando-se nos 
limites da improvisação e da criação amórfica.

É possível ter uma ideia clara da experiência de loucura au-
ditiva proposta por REP nas menções a Flying Lotus e Ricardo 
Jacinto. Radicalmente diferentes na abordagem estética, mas 
com entendimento convergente do quão libertador o radica-
lismo pop pode ser quando se assume enquanto linguagem 
atravessada ao meio por artificialidade e vertigem descontro-
lada, ou, se se preferir, «o sistema mantém-se de pé, incólu-
me, mas pelo menos está escatologicamente retratado».

Ainda no capítulo dedicado à loucura, há uma longa passa-
gem pelo processo criativo e as motivações estéticas de João 
Hasselberg, que revela um tanto sobre o músico, mas é, simul-
taneamente, um processo revestido de externalidades e que tem 
vários paralelos com a escrita de REP: a música será «pretexto» 
para discorrer sobre um sem número de temas, mas é impos-
sível quebrar barreiras estabelecidas sem estabelecer diálogos 
improváveis com outras formas de expressão. No caso de Has-
selberg será a literatura, no caso de Paes será tudo quanto esteja, 
no conceito citado de Joe Morris, na «fronteira perpétua».

Por tudo o que acontece anteriormente, percebe-se que REP 
tenha conduzido no último capítulo, dedicado à morte, uma re-
flexão mais ligada à percepção da mesma do que exactamente 
sobre a mesma. No fundo, como Stephen Cave defende, a morte 
é sempre um inatingível para a qual há uma constante incapaci-
dade de acesso. Porém, as histórias que se contam sobre a morte 
definem, de forma quase fatal, a forma como se encara a intermi-
tência entre a pairante não-existência. É aqui que entra a referên-
cia a Blackstar: devido ao seu lançamento, o desaparecimento do 
icónico Bowie deu-se em contratempo, procurando dar um últi-
mo contributo às várias histórias que se contam sobre a morte.

Bowie morreu, para o público, muito antes de o fazer fisica-
mente, pelo que os dois últimos trabalhos (e em especial o últi-
mo) foram interrupções no seu desaparecimento, tornando-se 
ainda mais irónico que o lúgubre Blackstar seja precisamente o 
derradeiro sinal de vida. Talvez não seja uma extrapolação exa-
gerada pensar que, mais do que um canto de cisne, se tenha 
tratado do derradeiro fuck you a um inimigo que ganha sempre.

Embora Bowie seja explorado, o exemplo de desafio supremo 
à mortalidade que REP apresenta é o pianista Martial Solal, que 
escolheu retirar-se dos palcos quando a técnica se começou a 
degradar com o avançar da idade. Torna-se, portanto, clara a 
preocupação com a forma como se encara a morte, bem mais do 
que espernear contra o inevitável e confirmando-se que a morte 
é para REP, sobretudo, uma questão de vida.

Não se pense, no entanto, que se trata somente de um gesto 
simbólico. Paes menciona, neste último capítulo, o fado e, em 
particular, Camané. Embora de forma absolutamente involun-
tária (afinal o tom para com o fadista é elogioso), o autor conse-
gue pôr lado a lado exemplos de excelência no confronto com 
a morte (Solal, Bowie) e um exemplo de mediocridade absoluta 
como é Camané (de resto, em perfeita sintonia com o fado). Que 
mais não seja, com Rui Eduardo Paes consegue-se perceber que 
não se morre sempre da mesma e isso talvez seja a melhor histó-
ria para contar sobre a morte.
[A.G.B.]

Parícutin | Gonçado Duarte
Chili Com Carne, 2020

O vulcão de Parícutin foi o primeiro cujo nascimento, activi-
dade e adormecimento foram testemunhados na íntegra por 
observadores humanos. Brotou em 1943, no México, numa 

plantação de milho que era propriedade de Dionisio Pulido, 
agricultor e habitante de uma pequena vila que seria arrasa-
da pela erupção e cujo nome foi reclamado pela montanha 
de fogo. Durante os seus nove anos de actividade (o vulcão 
adormeceu em 1952), Parícutin atraiu as visitas de cientistas 
e populares: a revista Life mandou gente cobrir a história; o 
filme Captain from Castille, uma produção de Hollywood, 
usou-o como cenário da acção; pilotos desviaram aviões para 
poderem interromper o sossego dos seus passageiros e lhes 
apontar a cortina de fumo à sua esquerda ou à sua direita.

O livro de Gonçalo Duarte não está interessado nestes momen-
tos de passadeira vermelha. O nascimento do Parícutin resolve-
-se em meia dúzia de páginas logo no início e serve só para con-
textualizar o estado de espírito de um Dionisio Pulido ficcional 
que, depois da erupção, transtornado e sem conseguir dormir, se 
convence que aquela desgraça só pode ter sido culpa sua.

É depois desta introdução que somos apresentados à perso-
nagem principal do livro, um sujeito sem nome que, também 
ele deitado na cama, procura fazer sentido dos seus sonhos 
recorrentes sobre construir uma casa, relatando-os a um ami-
go que o ouve, mas tem sempre mais que fazer. O acamado lá 
se decide a concretizar a empreitada e, tijolo a tijolo, vai er-
guendo as paredes e conversando sobre o projecto com quem 
passa; a obra é dele, «mas para todos». Os mais entusiasma-
dos dão uma mãozinha, convencidos pelo associativismo da 
utopia. Tudo se faz sem licença camarária, conforme a praxis, 
mas quando chega a hora de formalizar a visão colectiva do 
projecto e alargar a gestão da comuna aos habitantes, o em-
preiteiro vacila e tem dificuldade em abrir mão do projecto.

É através deste dispositivo que Gonçalo Duarte reflecte so-
bre as dificuldades em enxergar o pleno potencial dos projectos 
comunitários, sobre as armadilhas que surgem ao longo da sua 
construção e sobre os desafios de navegar as vontades do colecti-
vo sem abdicar da expressão individual. Tal como o Dionisio que, 
deitado a olhar para o tecto, procura medir a sua responsabilida-
de nos acontecimentos e busca o seu lugar no grande esquema 
das coisas, também o empreiteiro de Gonçalo Duarte fixa as fis-
suras que se formam nas paredes do prédio à procura de qual-
quer coisa que justifique o fracasso do seu projecto. As feições 
da personagem acompanham a deterioração do edifício, gasei-
ficando-se para fora do corpo e misturando-se com os detritos 
que começam a espalhar-se pelos apartamentos abandonados.

Consta que, após a erupção e antes de ver o milheiral ser engo-
lido pelas chamas, o Dionisio Pulido real terá colocado uma placa 
no seu terreno a reclamar a propriedade do vulcão. Este episódio 
não é mencionado no livro, mas parece estar presente nas entre-
linhas da BD. Em última análise, Parícutin aborda o poder sedu-
tor do protagonismo, que conduz o indivíduo ao isolamento e o 
incapacita de conceber um sistema de organização que não o co-
loque no centro dos acontecimentos, impedindo-o de partilhar o 
seu fardo com uma massa alargada de intervenientes.

A pertinência do título só se revela no final do livro, quando, 
passado uns tempos, um cabeção deprimido e ensimesmado 
é transportado em ombros pelos amigos para irem beber co-
pos todos juntos. Aí se contempla a paisagem que ficou após 
a ruína do edifício: diz-se que ficou bonita, tal como o prédio, 
que já não existe, mas cujos escombros fertilizam aquele solo 
de possibilidade, tal qual um vulcão. É uma sequência belís-
sima e generosa, capaz de irritar qualquer aspirante a artista 
que, conhecendo pessoalmente o GD, se lembre, após a lei-
tura do livro, que ele provavelmente desenhou esta cena em 
meia hora, sem esforço e sem comprometer a qualidade da 
poesia. O diabo que o carregue.
[A.P.]

The Princess of the Never-Ending Castle 
Shintaro Kago

Hollow Press, 2020

Quem é que ainda tem pachorra para histórias de realidades 
paralelas depois de ler as metanoias de Philip K. Dick e as 
‘nóias dos multiversos dos super-heróis? Quem é que ainda 
fica deslumbrado com a hipótese de uma Terra diferente se 

Hitler tivesse sido engasgado logo à nascença ou se Trump ti-
vesse enveredado pelo anarco-sindicalismo? Autor que nos po-
derá deixar o queixo aberto é este japonês Shintaro Kago – ver 
A Batalha #284-285.

A premissa é logo ela uma homenagem à BD japonesa, quan-
do esta era pintada em rolos nas suas origens do século XVIII. 
Um castelo cresce em altura à medida que a estória, História e 
tempo se desenrolam. Depois há acontecimentos de ruptura, 
um serviçal mata o seu senhor, ou o senhor repele-o e mata-o. 
Então o castelo passa a ter duas ramificações (torres) em alegre 
mitose, um mundo gerido pelo serviçal e outro pelo senhor, 
cada um a crescer até novas ramificações devido a traumáticas 
rupturas de acontecimentos. Neste tipo de histórias, o normal (o 
motor da intriga) é a estranheza de um habitante que passa da 
sua realidade para a outra. É aí que todo o ero-goru de Kago sal-
ta para cima de nós como nunca antes se fez neste «género dos 
paralelos». Só visto e, por favor, vejam!! E quando olharem para 
as páginas do livro não pensem que existem erros de impressão 
ou de corte de margens e imagens. É mesmo assim: uma «meta-
-BD» com um pé na acção tradicional, por mais alucinada que 
seja, e outro pé nos limites do formalismo da BD, como aliás o 
autor várias vezes produziu em BDs curtas experimentais.

A(s) trama(s) centra(m)-se em história(s) de vingança(s) de 
clãs caídos em desgraça e que irá/irão resultar num levanta-
mento dos «monstros» – doentes abandonados, mutilados, 
dissidentes, freaks bio-temporais e prostitutas que se espa-
lham por ali abaixo na estrutura do castelo. Um dos mundos 
paralelos torna-se numa verdadeira luta contra as elites, que 
estão literalmente e duplamente em cima dos pobres, sendo 
curioso que o uso de água para lutar contra massas descon-
troladas seja também usada nesta estranha estrutura arqui-
tectónica-temporal – por cá, é mais canhões de água de frente 
contra os manifestantes, que poucas diferenças existem entre 
todos estes mundos. A crítica de Kago é obviamente contra a 
hierarquia feudal que ainda hoje domina a sociedade no Japão 
– ou em qualquer país se quisermos ser razoáveis. Não deixa é 
de ser uma obra repleta de extravagância visual e conceptual, 
que obviamente teve um impacto enorme mudando para sem-
pre a BD e a geopolítica do planeta Terra. Nós é que estamos 
numa linha temporal diferente, daí não termos dado por isso.

Nota à parte, não havendo muitas BDs sobre rebeliões que sejam 
memoráveis, aproveito para os mais curiosos procurarem também 
a Revolta dos falhados (tradução livre, nunca editado em Portugal, 
original de 1967), de Guido Buzzelli (1927-92). Acho que poderá ser 
um «belo espelho» desta princesa.
[M.F.]

à  l u p a



48 48

Redacção: António da Cruz, Marcos Farrajota, Oriano e Russo.
Colaboradores: A Generous Boy, André Pereira, André 
Tavares Marçal, António Albata, António Cândido Franco, 
Christopher Scott Thompson, Dois Vês, Emanuel Cameira, 
Gonçalo Duarte, João Carola, João Freire, Joana Pires, 
K. Molusco, Kathy Acker, Luis Manuel Gaspar, M. Ricardo 
de Sousa, Manuel Figueiredo, Manuel João Neto, Mário 
Rui Pinto, Max, Michael Fikaris, Nuno Martins, P. M., Paul 

Goodman, Walt Thisney, William T. Vollmann.
Capista: Michael Fikaris

Composição Gráfica: Joana Pires
Proprietário, editor e compositor: 

Centro de Estudos Libertários
Sede do editor, redacção e administração:

 Az. da Alagueza, Lote X, c/v – Esq.1800 – 005 Lisboa 
Impressor: Funchalense – Empresa Gráfica S.A.

Contacto: jornalabatalha@gmail.com
ISSN: 0873-7223|NIPC: 501805214

Periodicidade Bimestral: Março – Junho 2020
N.º Depósito Legal: 291643/09 | Nº ERC: 104981

Tiragem: 1000 exemplares 

CONDIÇÕES DE ASSINATURA 
Portugal: 6 nºs: 9,00€ / 12 nºs: 17,00€
Europa: 6 nºs: 16,00€ / 12 nºs: 31,00€

Extra-Europa: 6 nºs: 17,00€ / 12 nºs: 33,00€
O pagamento poderá ser efectuado para o NIB do CEL: 

0033 0000 0001 0595 5845 9 

PONTOS DE VENDA 

Lisboa 
A Banca 31: Avenida da Igreja, frente ao 31

Barata: Avenida de Roma, 11-A
Frenesi Livros: Rua Anchieta (aos sábados de manhã)

Distopia: Rua de São Bento, 394
Galeria Zé dos Bois: Rua da Barroca, 59

Leituria: Rua José Estevão, 45-A
Letra Livre: Calçada do Combro, 139

Linha de Sombra: Cinemateca: Rua Barata Salgueiro, 39 
Papelaria Sampaio: Rua Professor Reinado dos Santos, 12C

Papelaria da Estação do Rossio
RDA69: Regueirão dos Anjos, 69 

Sirigaita: Rua dos Anjos, 12F | Snob: Rua da Piedade, 66
Tigre de Papel: Rua de Arroios, 25

Tortuga: Rua da Penha de França, 217
Zaratan: Arte Contemporânea: Rua de São Bento, 432 

Quiosques do Largo do Rato, Largo do Chiado,
 Calçada do Combro, Praça do Rossio, Rua Alexandre 

Herculano e Rua Camilo Castelo Branco 

Porto 
Gato Vadio: Rua do Rosário, 281 
Utopia: Rua da Regeneração, 22

UNICEPE: Praça de Carlos Alberto 128 A

Almada
Centro de Cultura Libertária: 

Rua Cândido dos Reis, 121, 1º D

Setúbal 
Livraria Uni Verso: Rua do Concelho, 13 

Évora 
Fonte de Letras: Rua 5 de Outubro, 51 

Braga
Centésima Página: Avenida Central, 118

Bragança
Quiosque da Estação de Camionagem

Vila Real
Traga-Mundos: Rua Miguel Bombarda, 24-26-28

ANTIGO ÓRGÃO DA CGT 
Fundado em 23 de Fevereiro de 1919

Diz-nos a história que as taças metálicas tibetanas, usadas nos dias de hoje para 
acompanhar sessões de banhos sonoros em contexto de meditação/relaxamento, 
pois ao serem percutidas emitem vibrações benéficas para o corpo humano, eram 
na sua origem tigelas de comida vindas do norte da Índia e do Nepal. Hoje, a dita 
taça tornou-se um objecto fetiche espiritual e um produto importante na indústria 
dos banhos sonoros. Não tendo estas taças qualquer ligação espiritual com o Tibete, 
escusado será dizer que estas taças aplicadas aos banhos sonoros são tão espirituais 
e sagradas para os tibetanos como são as taças de vinho para os portugueses. As ta-
ças de som tibetanas não existem e o seu uso como reprodutor de um antigo ritual 
tibetano não passa de um mito.

Os entusiastas das energias sonoras tendem a confundir uma variedade de crenças 
new age e afirmam que cada taça de som tibetana tem a sua própria «frequência», 
«chakra», «planeta», «energia» e «história psíquica» acumulada. Os conhecedores obs-
tinados viajam pelo mundo à procura de autênticas taças tibetanas antigas, insistindo 
que as mesmas foram infundidas com tecnologia sonora sagrada, ao contrário das res-
tantes imitações modernas fraudulentas.

Quando confrontados com suas alegações facilmente falsificáveis de vínculos cultu-
rais tibetanos, descobre-se que, afinal, os «curadores sonoros» rejeitam frequentemente 
a negação do conhecimento do povo tibetano, apegando-se à teoria da conspiração de 
que as taças de canto são propositadamente envoltas em segredo porque os tibetanos 
estão a guardar os seus antigos espirituais espirituais. Conhecimento de intrometidos.

Insistem estes conhecedores na existência de uma genealogia secreta de «xamãs» 
metalúrgicos que vão transmitindo os seus conhecimentos ao longo dos séculos. 
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Tu d o  o  q u e 
 l e r e s  a q u i 
  é  f a l s o .

Na imaginação ocidental, a identidade/marca 
tibetana está amplamente confinada a uma fi-
gura espiritual mítica, assexual e masculina. 

As fantasias burguesas ocidentais sobre o 
Tibete e os estereótipos raciais por eles vendi-
dos de pouco ou nada servem ao povo tibeta-
no. O verdadeiro Tibete vai sendo reduzido ao 
mito da marca Tibete. Mito esse que vai sendo 
mais real e tornando-se na estrutura pela qual o 
Ocidente vai percebendo a luta cultural e social 
tibetana. O mito vai reduzindo o Tibete a uma 
exibição museológica. O mito impede que as 
preocupações políticas do Tibete sejam levadas 
a sério. O mito convida mais a sentimentalis-
mos do que a consciência política. O mito ga-
rante que os tibetanos nunca recebam o apoio 
pelo qual incansavelmente lutam.


