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A   R A S G A R

O filósofo francês Bernard Stiegler (1952-2020) será um 
dos pensadores que melhor e mais elegantemente reflec-
tiram nos últimos anos sobre os efeitos sociais e ontoló-
gicos da implementação de inovações tecnológicas, em 
especial aquelas que os aceleracionistas de Silicon Valley 
classificam como «disruptivas» enquanto esfregam as 
mãos. Para Stiegler, a recente hegemonia dos ditos siste-
mas de retenção terciária, de que o pequeno imperador 
de bolso smartphone é o exemplo mais presente e azu-
crinante nos nossos dias, tem provocado uma circulação 
excessivamente acelerada de informação que quebra elos 
de atenção, embrutece e, ao corroer as capacidades de re-
tenção primária (aquela que constitui o tecido temporal 
de toda a percepção duradoura) e secundária (conjunto 
de ideias formadas a partir da imaginação e da memória), 
abre as portas à estupidez.

Vem isto a propósito de tudo e um par de botas carda-
das. Um exemplo no meio das volutas de cansaço nos dias 
todos iguais? Nas últimas semanas, soube-se que uma co-
ligação PSD-CDS-PPM assinou um acordo parlamentar 
com o partido Chega, mais a Iniciativa Liberal, para facili-
tar a governação regional nos Açores. A principal medida 
política diz respeito à redução da «subsidiodependência» 
– traduzido por miúdos, trata-se de um ataque directo à 
população de Rabo de Peixe, há décadas uma das zonas 
mais pobres de toda a Europa, ataque esse extensível a 
outras comunidades pobres das ilhas. (Subsídio, suicí-
dio, ostras geladas.) Vamos passar à frente a sarcastica-
mente esbugalhada manifestação de surpresa perante 
esta aliança e mesmo os seus esmiuçadíssimos detalhes: 

cansadamente se repete – tudo se repete cansadamente 
– que tudo isto já se via a milhas e que lá para 2023 ou 27 
teremos André Ventura como Ministro da Administração 
Interna, Sarkozy style, e que tudo será tão mau como se 
prevê que seja.

O arroz de pathos do Aparato Ventura é de tal modo 
exemplar desse embrutecimento exausto que se justifica 
ainda e sempre o sacrifício de atravessar o deserto das 
caixas de comentários. A sensação de impotência que 
em última análise está na origem da aproximação popu-
lar a este culto espelha-se em quem, à distância, através 
dos mesmos sistemas de retenção terciária que a todos 
embrutecem, assiste paralisado à edificação da onda. 
Na arquitectura do feedback loop residimos todos, e aos 
poucos foi-se criando um sistema de parada-resposta, 
imediatista, hiper-presentista, que permitiu a instaura-
ção desta linguagem pobre, carregada de emoção não 
mediada, que tem no charco da vida digital o ambiente 
propício para prosperar. André Ventura até podia ser um 
holograma: já está instalado no centro das coisas, já só 
se fala a favor ou contra a sua linguagem, mas sempre 
através dela, necessariamente. É curioso pensar como a 
(legítima) sensação de distância impotente face às ma-
quinações das cúpulas políticas, que tanto se diz estar na 
origem da adesão ao discurso dito populista, teria nesta 
golpada barata e interesseira do PSD e do Chega mais um 
estandarte. Mas o grito de «vergonha» é já sem referen-
te. Quanto mais confuso, mais verdadeiro. Ventura per-
cebeu os tempos e sincronizou o ritmo da bota cardada 
com o ritmo do click.António da Cruz

TUDO 
E UM PAR 
DE BOTAS 
CARDADAS 
NA GRANDE 
CONFUSÃO 
DOS DIAS 
IGUAIS
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MÁRIO CASTELHANO FOI ASSASSINADO 
HÁ 80 ANOS

 
Filho dum imigrante, Mário Castelhano nasceu em Lisboa (freguesia de S. Engrácia), 
em 1896. O pai era um comerciante oriundo da Galiza, já com 63 anos de idade quan-
do ele nasceu.

O jovem Mário seguiu as pisadas dos irmãos mais velhos, indo trabalhar para a Com-
panhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. Tornou-se empregado de escritório. Nas 
ideias é que seguiu um caminho diferente de seu irmão Francisco (um nome ligado ao 
Partido Republicano), e optou pelo ideal anarquista.

Veio a Primeira Guerra Mundial, precipitando uma profunda crise social e política. 
O desespero e a miséria foram tais que em Lisboa se deram verdadeiros motins popu-
lares, com multidões famélicas assaltando padarias e mercearias para obter comida. 
Mas não houve só desespero. Também aumentou a organização e luta de trabalhado-
res pela recuperação de salários e clamando justiça social.

Foi nesse ambiente que Mário Castelhano se tornou um activista do movimento sin-
dical. O que lhe valeu ser despedido, como acontecia amiúde. Mas não desistiu. Pelo 
contrário, saltou para a linha da frente. A partir de 1921 dirige o jornal de um dos maio-
res sindicatos em Portugal, na altura: o Sindicato do Pessoal dos Caminhos de Ferro 
Portugueses. Depois, em 1922, está entre os principais fundadores e dirigentes da Fede-
ração Ferroviária. 

Foi à época um dos mais destacados sindicalistas ferroviários em Portugal, ao lado 
de outras figuras notáveis como o seu padrinho de casamento, Manuel Rijo (que so-
breviveu a 8 anos de cativeiro no campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde), 
como Manuel Vieira Tomé (que acabou torturado até à morte pela polícia política de 
Salazar, em 1934); ou como Miguel Correia (que foi dos primeiros sindicalistas presos 
e deportados pela ditadura militar, logo em 1926). Sem esquecer Joaquim Faustino 
da Silva, em Moçambique (que teve de passar à clandestinidade e partir para o exílio 
ainda no tempo da Primeira República).

Antes da ditadura militar, já tinha sido comum sindicalistas e militantes operários se-
rem presos, sedes de sindicatos e de partidos operários serem invadidas pela polícia, 

jornais sindicais serem apreendidos. Castelhano não escapou a essa tendência repressi-
va da Primeira República. Segundo consta do seu cadastro, foi preso em 1923 por «andar 
incitando para uma reunião os ferroviários da CP». Foi solto dois dias depois.

Na década de 1920 acirraram-se as divisões no seio do movimento sindical. O debate 
de ideias entre diferentes correntes frequentemente degenerou em quezílias pessoais e 
cisões colectivas. A Castelhano calhou ser expulso do sindicato do pessoal da CP, poucas 
semanas antes do golpe militar de 1926. Quando até tinha marcado uma certa posição 
de diálogo e tolerância, ao trabalhar durante três anos na Federação Ferroviária ao lado 
do secretário-geral Miguel Correia – este fora um dos fundadores da corrente sindical 
ligada ao Partido Comunista (em 1923).

Mário Castelhano assumiu as funções de secretário-geral da CGT e director de 
A Batalha já sob a ditadura militar. E fê-lo como associado de um novo sindicato 
nascido na sequência de uma cisão na Associação de Classe dos Caixeiros de Lis-
boa: o Sindicato dos Empregados no Comércio e Indústria de Lisboa.

Foi uma fase defensiva, em que A Batalha ainda se publicava na legalidade, mas já 
submetida a uma censura prévia. Quando em Fevereiro de 1927 rebentou uma revolta 
armada contra a ditadura, a polícia invadiu a redacção de A Batalha, prendendo Caste-
lhano e outros militantes. Ainda foram libertados por revoltosos, mas a revolta foi efé-
mera e derrotada. A Batalha ficou suspensa mas ainda reapareceu em Maio desse ano, 
subsistindo mais algumas semanas, até que a ditadura lhe pôs fim.

Pelo final de Maio de 1927, a polícia divulgou um plano fantástico de ataque terrorista 
à cidade de Lisboa por «elementos avançados» às ordens de Moscovo, supostamente 
com atentados pessoais, envenenamento da água e corte da iluminação. A credibilidade 
foi pouca, mas o pretexto serviu.

Segundo o testemunho de um dos seus redatores, David de Carvalho, a redacção de 
A Batalha foi alvo de uma «destruição a golpes de picareta» por um «bando de malfei-
tores» bem «protegido por compactos cordões de polícia armada, pessoalmente co-
mandada» por um tenente coronel do exército.

A polícia fez rusgas em sedes de sindicatos e efectuou várias prisões, incluindo dois 
ex-secretários-gerais da CGT (Santos Arranha e Silva Campos), dois ex-secretários-ge-
rais do PCP (Henrique Caetano de Sousa e José de Sousa), e outros sindicalistas, como 
Júlio Luiz (do Arsenal do Exército) e o já referido ferroviário Manuel Rijo. Quanto a 
Mário Castelhano, não foi logo capturado, mas também foi preso neste «episódio», 
sendo solto ao fim de 17 dias.

Num quadro constrangido por uma repressão agravada e com A Batalha encerrada, o 
movimento sindical continuou a subsistir. Uma prioridade para Mário Castelhano pas-
sou a ser a situação dos sindicalistas presos. Em Outubro de 1927 ainda foi oficialmente 
recebido por um general da ditadura, precisamente em torno dessa questão. Mas, pou-
cos dias depois, quando ia visitar um camarada à prisão, foi ele preso, de novo. E desta 
vez foi para ser deportado para Angola.

A partir de 1927, Mário Castelhano viveu sempre clandestino, deportado ou preso. 
Mas esteve na linha da frente da resistência à ditadura, na revolta da Madeira em 1931 e 
particularmente na tentativa de greve geral do 18 de Janeiro de 1934 – contra a destrui-
ção dos sindicatos livres.

Quando a ditadura militar se transformou num regime de tipo fascista, sob a lide-
rança de Salazar, a repressão agravou-se ainda mais. Ao deitar as garras em Castelhano, 
nunca mais o deixou sair da prisão e acabou por matá-lo no Tarrafal, em Outubro de 
1940. Tinha ele 44 anos de idade.

Foi assassinado com maus tratos e torturas, com subnutrição, com exposição delibe-
rada a doenças tropicais e com negação de cuidados médicos.

Falar de Mário Castelhano é recordar um grande lutador pela liberdade e pela justiça 
social. E uma figura maior na história do movimento sindical, do anarquismo e da re-
sistência antifascista.

Muito aqui fica por contar. Até porque ele não foi apenas um homem de acção e um 
mártir. Também desenvolveu e expôs um pensamento que será por certo interessante 
de ler à luz dos dias de hoje. Por exemplo, sobre sindicalismo e a divisão da classe tra-
balhadora em diferentes categorias; sobre as desigualdades entre África e a Europa, ou 
sobre a primeira ascensão de fascismos (nos anos 1920).  

LUÍS CARVALHO
ILUSTRAÇÃO_ Thy-Lane Monnet
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Façamos uma experiência. Entremos na máquina do 
tempo e viajemos até um passado que, sem ser dema-
siado distante, sintamos como definitivamente afasta-
do do nosso presente. Experimentemos 1961, o ano de 
nascimento de David Graeber. Em Portugal, um ditador 
espartano concluía a sua terceira década à frente de um 
conselho de ministros hesitante, respaldado por uma 
censura tão diligente quanto obtusa e por uma polícia 
política insidiosa. A oposição encontrava nas universida-
des uma pequena margem para se expandir: em seu redor 
circulavam livros proibidos, conspirava-se contra o regi-
me, discutia-se a independência das colónias, falava-se 
de revolução. Avancemos agora algumas décadas, para 
o país que, após renunciar ao experimentalismo revo-
lucionário, se foi construindo ao ritmo de eleições peri-
ódicas, de alternâncias de governo e de financiamentos 
europeus. Perdido o medo das denúncias, da prisão e da 
tortura, as universidades portuguesas actualizaram-se, 
internacionalizaram-se, aprofundaram a sua vocação 
para a discussão de ideias, celebrando sem medo a liber-
dade, a diversidade, a complexidade. Ou, pelo menos, é 
o que nos habituaram a pensar, até ao momento em que 
conhecemos o antropólogo e professor David Graeber e 
nos perguntamos se essa academia pretensamente livre 
não é, afinal, lugar de conformismo e promiscuidade com 
os círculos do poder, de conivência com os imperativos 
do mercado, de carreirismo, de mediatismo, de produti-
vidade insana, e onde apenas uma réstia de teoria radical 
circula – como outrora – pelos seus interstícios... 

David Graeber nasceu a 12 de Fevereiro de 1961, em 
Nova York, e morreu no passado dia 2 de Setembro, em 
Veneza. O seu pai, Kenneth, integrou um grupo de condu-
tores de ambulâncias que se voluntariaram para apoiar as 
Brigadas Internacionais na Guerra Civil de Espanha. Sua 
mãe, Ruth, militou num ilustre sindicato de operárias têx-
teis. Quanto a Graeber, destacou-se como antropólogo e 
académico original, mas também como activista e revolu-
cionário, iniciado nas lides dos protestos anti-globaliza-
ção da viragem do milénio (em particular o Global Justice 
Movement), de onde prosseguiu para a organização do 
movimento Occupy Wall Street, que uniu o descontenta-

mento gerado pela crise financeira de 2008 às estratégias 
de e-mobilização preconizadas pela Primavera Árabe.

Impõe-se, portanto, uma breve reflexão sobre esta figu-
ra, sobre as suas ideias, as suas acções, o seu significado. 
A primeira coisa que importa reter é que Graeber não era 
propriamente um autor marginal. É certo que as posições 
políticas que assumiu não lhe tornaram a vida fácil nos 
Estados Unidos: Yale, onde lecionou alguns anos, recusou 
renovar-lhe o contrato em 2005, cerceando-lhe a possibi-
lidade de uma agregação; e nenhuma das outras universi-
dades americanas a que Graeber concorreu o recrutou. O 
seu mérito permitiu-lhe, todavia, um exílio de prestígio em 
Londres, primeiro na faculdade de Goldsmiths e depois na 
London School of Economics. Para além disso, foi um inte-
lectual mediático (com diversos artigos em jornais e revis-
tas), um escritor de best-sellers e um autor premiado, tendo 
adquirido uma projecção incomum em antropólogos – já 
para não falar em antropólogos anarquistas...

O sucesso de Graeber ficou a dever-se a um livro que, 
como o próprio viria a reconhecer mais tarde, surgiu no 
lugar certo e na altura certa: Debt – The First 5,000 Years. 
Publicado em 2011, no rescaldo da crise financeira de 2008, 
serviria de prelúdio teórico à ocupação de Zucotti Park, em 
Nova Iorque, e ao movimento que se viria a organizar nessa 
base. O livro ensaia uma história económica e social do di-
nheiro, reflectindo sobre o seu aparecimento, as evoluções 
que foi sofrendo e os valores morais que acompanharam o 
seu uso. Um dos seus pontos fortes é o ataque ao designado 
«mito da troca directa», que nos apresenta o dinheiro como 
uma consequência natural da complexificação das trocas 
comerciais, num processo que teria o seu início na permu-
ta de bens julgados equivalentes, transitando depois para 
o emprego de mercadorias de uso corrente (por exemplo, o 
sal ou objectos de adorno corporal) como denominadores 
comuns do valor dos produtos em geral, antes de se chegar 
à moeda cunhada e, enfim, às inscrições simbólicas em su-
perfícies de papel, plástico ou num suporte digital. Contra 
esta visão evolucionista que vai do concreto ao abstracto, 
Graeber afirma que o dinheiro nunca foi outra coisa senão 
dívida registada (ou, se preferirmos, uma promessa 
de pagamento) que se vai transferindo de 
credor em credor. 

Evidentemente, a localização 
do valor do dinheiro numa 
relação de dívida não é uma 
ideia inédita. Mitchell-In-
nes foi o primeiro propô-
-la, no início do século 
XX, tendo a mesma ideia 
sido ulteriormente po-
pularizada por Keynes 
(Niall Ferguson também 
a adopta em A Ascensão do 
Dinheiro). Mas Graeber vai 

mais longe ao dissecar a relação de endividamento que 
lhe subjaz, encarando-a como um ramo degenerado das 
relações de troca assentes na reciprocidade e na distri-
buição. Assim, numa relação de dívida, duas pessoas de 
estatuto teoricamente equivalente iniciam uma transac-
ção que é deixada em suspenso, ficando a parte que rece-
be explicitamente obrigada a compensar, em tempo útil 
– e é isto que distingue a dívida da dádiva –, a parte que 
deu. A dívida serve-se, portanto, do valor reconhecido da 
pessoa humana como recurso ou meio de pagamento, 
instituindo uma relação de sujeição. Graeber admite que 
a dívida tenha funcionado como expediente da consoli-
dação de hierarquias, onde governantes transfigurados 
em intermediários do sobrenatural actuariam como co-
bradores de dívidas em nome dos deuses, apoiados por 
uma classe de guardas armados. A centralização da auto-
ridade revelar-se-ia assim crucial para a institucionaliza-
ção da dívida e do dinheiro, tal como para a instituciona-
lização dos mercados. 

Fica claro o larguíssimo escopo temporal do livro, que 
cobre praticamente toda a história da humanidade. Os 
primeiros cinco mil anos da dívida corresponderiam ao 
advento de sistemas de poder centralizados assentes 
na guerra e na violência, desde os primeiros Impérios 
Agrários até aos modernos Impérios Capitalistas. Grae-
ber dirá que esta história é marcada por ciclos em que o 
dinheiro assume ora a forma de um sinal de dívida mais 
abstracto (em épocas pacíficas), ora a forma de merca-
dorias altamente estimadas, como o ouro ou a prata (em 
épocas marcadas por guerras e conquistas). Ao longo 
deste percurso, são deixadas muitas ideias interessantes, 
a começar pela noção de um perdão geral de dívidas (ou 
Grande Jubileu), que na Mesopotâmia Antiga servia para 
restaurar as liberdades e mitigar as desigualdades extre-

O  C A L E I D O S C Ó P I O   G R A E B E R
Daniel Seabra Lopes
ILUSTRAÇÃO_ JOÃO CAROLA

Morreu no passado dia 2 
de Setembro o antropólogo 
David Graeber (1961-2020), 
figura maior do pensamento 
e do activismo anarquista 
contemporâneos, cujo 
percurso aqui se revisita.
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mas, defendendo Graeber, qual viajante no tempo, a sua 
aplicação em larga escala aos dias de hoje.

A publicação de Debt – The First 5,000 Years coincidiu 
com o eclodir da Revolução Egípcia no Cairo e com os 
protestos anti-austeridade em Atenas e Barcelona, acon-
tecimentos inspiradores do que viria a ser o movimento 
Occupy, surgido em Nova York no verão do mesmo ano 
de 2011, no qual Graeber desempenharia um papel de re-
levo. Os média entrevistaram-no amiúde, como putativo 
porta-voz e putativo líder de uma acção que se desejava, 
no fundo, colectiva, horizontal e desobediente. Graeber 
expõe a sua perspectiva destes eventos em The Democracy 
Project (2013), por entre alusões significativas a uma his-
tória política americana profunda que inclui as práticas 
democráticas e federativas da Liga dos Iroqueses, ou as 
experiências de hibridização das comunidades de fron-
teira e dos navios de piratas, sem esquecer a admirável re-
volução feminista (o livro oferece ainda esclarecimentos 
oportunos sobre formação de consensos em assembleias, 
estratégias de evitamento de lideranças tácitas, acção 
directa e política prefigurativa).

O activismo de Graeber não se ficou por aqui. 
Na verdade, a projecção global do movimento 
Occupy fez dele uma figura particularmente 
acarinhada por movimentos horizontais emer-
gentes dos quatro cantos do globo. Sabe-se que 
visitou e aprendeu com a revolução democrática 

no Nordeste da Síria (Rojava), que acompanhou as ondas 
de revolta dos coletes amarelos pelas ruas de Paris. Conde-
nou a burocracia e a intensidade desmesurada do trabalho 
contemporâneo, boa parte dele desperdiçado em profissões 
corrosivas, da mesma forma que elogiou as actividades de 
cuidado e poliu o lustro à palavra ‘comunismo’, vendo aí 
uma base indispensável da coesão e da criatividade sociais, 
independentemente de quaisquer projectos estatizantes ou 
mercantis (o capitalismo, neste sentido, não seria mais do 
que uma forma desastrada de fazer comunismo, assente na 
marginalização das relações de dádiva e reciprocidade).

O lugar de Graeber no pensamento e no activismo 
anarquistas contemporâneos podem e devem ser dis-
cutidos – o seu vedetismo merecerá reparos por parte 
daqueles que, mais próximos da estratégia de Chiapas, 
preferem cultivar o resguardo para garantir o avanço de 

um projecto social genuinamente igualitário. Enquanto 
antropólogo, Graeber provou ser um digno sucessor de 
Mauss e Clastres, embora o essencial das suas ideias te-
nha ficado definido logo às primeiras obras (o breviário 
Fragments of an Anarchist Anthropology, de 2004, con-
tém importantes aperçus do que viria, mais tarde, a ser o 
magistral ensaio sobre a dívida). Versátil quanto à forma, 
era-o menos, talvez, quanto ao conteúdo. Daí a propen-
são metodológica para a história mundial e as periodi-
zações de longo alcance, através das quais Graeber põe 
em jogo um leque de possibilidades de relação social 
(dádivas, trocas igualitárias, dívidas, hierarquias). Trata-
-se de um exercício válido e estimulante, com o seu quê 
de benjaminiano, do qual se soltam comparações reve-
ladoras entre o passado remoto e o presente mais actual. 
Por exemplo, o que une as placas de argila da Mesopo-
tâmia Antiga aos depósitos bancários contemporâneos 
é o facto de ambos constituírem dinheiro assente em 
sinais de dívida; de igual modo, o recurso a uma lógica 
inversamente proporcional que aplica juros mais baixos 
às classes mais altas e juros mais altos às classes mais 
baixas encontra eco tanto na Índia da Idade Média como 
nas economias avançadas de hoje. 

Quer então dizer que existe algo como uma natureza 
humana, e que esta permanece a mesma ao longo do 
tempo? Graeber sempre assumiu que se trataria de uma 
natureza humana em sentido dialéctico, espécie de de-
sejo potencialmente transformável e convertível em coi-

sas muito diferentes – das comunidades matriarcais 
da pré-história ao homo economicus dos nossos 

dias. Inimigo intransigente das hierarquias, 
do poder nu, do trabalho e da burocra-

cia, foi porventura menos sensível aos 
mecanismos de incorporação que 
também contribuem para reprodu-
zir o sistema actual. Criticou a noção 
de performatividade, reduzindo a 

sua eficácia ao poder das instituições 
e dos seus guardas, quando na verda-

de ela também é aplicável à acção 
directa e à política prefigurativa. 
Defendeu uma revalorização das 
actividades estéticas e de cuidado, 
por vezes esquecendo a porção de 
individualismo e assimetria que 
através delas se exprime (mas re-

comendou que se procurasse os 
fundamentos das hierarquias nas re-

lações de género e de parentalidade). 
Seja como for, Graeber levou-nos deci-

didamente para além da política estatista, 
mercantil e eleitoral contemporânea, 

tratando-a como um parêntesis na 
longa história da humanida-

de, assim como revestiu 
a ideia de revolução 

com uma capa re-
alista, o que não 
é pouco, e por 

esse tanto Gra-
eber continu-
ará, por cer-
to, presente. 

O  C A L E I D O S C Ó P I O   G R A E B E R
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Há todos os motivos para acreditar que a criação de es-
tados a partir do complexo neolítico de grãos-e-animais 
teria agravado enormemente a exposição das populações 
dos primeiros estados a epidemias devastadoras. As ra-
zões têm a ver com escala, comércio e guerra.

As cidades que surgiram pela primeira vez nas margens 
dos pântanos do aluvião, antes dos estados existirem, 
tinham, no seu apogeu, populações na ordem das 5000 
pessoas. Os primeiros estados, em contraste, eram nor-
malmente quatro vezes maiores e, ocasionalmente, dez 
vezes maiores. Com o aumento da magnitude da popula-
ção veio um aumento na magnitude do risco. Se o súbito 
eclipse da Fase B do Neolítico Pré-Cerâmico, por volta de 
6000 a.C., se deveu, como alguns acreditam, a doenças 
epidémicas, a maior escala dos primeiros estados, mais 
de dois milénios depois, tê-los-ia tornado muito mais 
propensos às epidemias. As populações maiores teriam 
representado um reservatório humano e animal mais 
substancial para doenças infecciosas, e o efeito da aglo-
meração e dos números, na lógica geométrica da trans-
missão, ter-se-ia espalhado rapidamente.

Germes e parasitas movem-se com as pessoas e os 
animais. Embora o comércio limitado a alguma distân-
cia preceda os estados, o volume e o alcance geográfico 
do comércio expandiram-se exponencialmente com o 
surgimento de elites maiores e expansivas, que procu-
ravam maximizar a sua riqueza e colocá-la em exibição. 
Os próprios estados exigiam recursos numa escala mui-
to maior do que as primeiras comunidades sedentárias, 
bem como recursos de uma ordem diferente. O resultado 
foi uma explosão do comércio terrestre e, principalmente, 
do comércio marítimo. Guillermo Algaze e David Wen-
grow, estudantes do primeiro comércio, chegam mesmo 
a referir-se ao «sistema mundial de Uruk», por volta de 
3500 a 3200 a.C., como um mundo integrado de comér-
cio e troca que se estende desde o Cáucaso, no norte, até 
ao Golfo Pérsico, no sul, e do Planalto Iraniano, no leste, 
ao Mediterrâneo Oriental, a oeste1. Uruk e os seus con-
correntes exigiam recursos de longe, que não estavam 
disponíveis no aluvião: cobre e estanho para ferramentas, 
armas, armaduras e objectos decorativos e utilitários; ma-
deira e carvão; calcário e minérios para construção; prata, 

ouro e pedras preciosas para ostentação. Em troca dessas 
mercadorias, os pequenos estados do aluvião despacha-
vam têxteis, grãos, cerâmica e produtos artesanais para 
os seus parceiros comerciais. Para o que nos interessa, 
o efeito desse vasto alargamento da esfera comercial é a 
ampliação da esfera das doenças transmitidas, colocan-
do em contacto, pela primeira vez, grupos até então se-
parados de doenças. A este respeito, o «sistema mundial 
de Uruk», apesar da grandiosidade do termo, pode muito 
bem ter prefigurado, em menor escala, a integração de 
doenças chinesas, indianas e mediterrâneas por volta do 
ano 1 a.C., a partir do qual se terão propagado as primei-
ras pandemias devastadoras do mundo, como a Praga de 
Justiniano no século VI d.C., que matou entre trinta e cin-
quenta milhões de pessoas. O comércio, responsável por 
grande parte do esplendor monumental dos pequenos 
estados do aluvião, pode, ironicamente, ter desempenha-
do um papel importante no seu desaparecimento.

Os estados são conhecidos por outra actividade: a guer-
ra, que tem enormes consequências epidemiológicas. Em 
termos de demografia, não há nada que contribua para o 
movimento de massas e para a realocação de populações 
como a guerra. Um exército ou, nesse caso, uma massa 
de refugiados ou prisioneiros desterrados, representa um 
módulo móvel de infecção, contraindo e transmitindo 
muitas das doenças tradicionalmente associadas à guer-
ra: cólera, tifo, disenteria, pneumonia, febre tifóide e se-
melhantes. A linha de marcha de exércitos ou refugiados 
há muito que é conhecida por marcar uma linha de infec-
ção da qual os civis procuram, se puderem, fugir. Quando, 
como no caso da guerra antiga, o prémio principal consis-
te em prisioneiros que marcham de volta ao reino do ven-
cedor, as consequências para as doenças infecciosas são 
as mesmas do comércio, mas talvez numa escala maior. 
Entre os prisioneiros, é claro, estava o gado de quatro pa-
tas do inimigo, que traria consigo as suas próprias doen-
ças e parasitas para a capital do vencedor.

Qual a importância do comércio, da guerra ou das do-
enças no eclipse dos primeiros estados? É impossível sa-
ber com certeza, já que o registo arqueológico fornece 
poucas evidências. O meu palpite é que eles podem ter 
sido responsáveis por muitos dos abandonos repentinos e 

inexplicáveis de centros populacionais no mundo antigo. 
Trabalhar a partir do que sabemos sobre epidemias no 
mundo romano e medieval pode ajudar a tornar esse pal-
pite mais plausível. Como as doenças de aglomeramento 
eram novas, não havia forma de as primeiras populações 
saberem quais os mecanismos pelos quais elas se espa-
lhavam. Mas o conhecimento de que surtos de epidemias 
letais estavam associados ao comércio marítimo, carava-
nas terrestres, exércitos e seus prisioneiros deve ter-se 
estabelecido muito cedo2. O primeiro instinto dos cida-
dãos da cidade ameaçados seria isolar os primeiros casos 
e erguer um muro entre a cidade e o exterior, evitando 
qualquer contacto posterior com as presumíveis fontes 
de contaminação. A quarentena e o isolamento de via-
jantes marítimos (mais tarde institucionalizados como 
lazaretti) devem ter surgido de uma forma ou de outra, 
juntamente com novas e temidas epidemias. Ao mesmo 
tempo, mesmo os primeiros moradores da cidade de-
vem ter entendido que a fuga e a dispersão do local de 
uma epidemia letal representavam a melhor esperança 
de evitar a infecção. O seu instinto era o de dispersarem 
o mais rapidamente possível para o campo (onde eram 
sem dúvida temidos), e os primeiros estados teriam sido 
pressionados a pará-los.

Se este entendimento da resposta às primeiras epide-
mias for genericamente correcto, ele fornece um cenário 
plausível para o desaparecimento, causado por doenças, 
de grandes instalações populacionais. Uma vez estabele-
cida a epidemia, e supondo, por enquanto, que a maior 
parte da população permanecesse no centro urbano, ela 
poderia matar o suficiente da população para destruir a 
viabilidade da cidade como um centro de estado. Na su-
posição mais realista de que a maioria da população teria 
conseguido fugir, o resultado, embora menos letal, teria 
esvaziado o centro urbano do qual o estado dependia. 
Qualquer um dos cenários poderia, em pouco tempo, 
extinguir o centro do estado como um nó de poder. O se-
gundo cenário, entretanto, não precisa acarretar um de-
clínio significativo na população total, mas sim a sua dis-
persão para locais mais seguros e rurais. Num exemplo 
documentado, uma praga devastadora nos 1320s a.C., 
que chegou ao Egipto através dos hititas, gerou fome, pois 
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os cultivadores sobreviventes resistiam aos 
impostos e frequentemente abandonavam os 
seus campos, enquanto os soldados sem soldo 
voltavam-se para o banditismo3. Não há como 
saber com certeza a frequência com que as 
epidemias derrubaram os primeiros estados, 
mas, ampliadas por guerras, invasões e comér-
cio, as doenças foram uma causa importante 
da desurbanização no final do Império Roma-
no e na Europa medieval. Em 166 d.C., as tro-
pas romanas que voltavam de uma campanha 
na Mesopotâmia trouxeram para casa uma 
doença infecciosa que pode ter matado um 
quarto ou um terço da população de Roma4.

1. Algaze, «The Uruk Expansion», e Wengrow, 
    What Makes Civilization, pp. 75-82.
2. Veja-se Harrison, Contagion, para uma 
    história da quarentena.
3. Morris, Why the West Rules – for Now, p. 217.
4. Mais conhecida como a peste antonina. 
    Cunliffe, Europe Between the Oceans, p. 393.
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Nos últimos anos vêm crescendo por todo o mundo mo-
vimentos e partidos políticos que muitos caracterizam 
como fascistas. Da Frente Nacional Francesa, denomi-
nada recentemente Reagrupamento Nacional, à nova 
direita italiana, passando pelo Vox espanhol e agora o 
Chega em Portugal. Nessa linha há até os que classifi-
cam Trump e Bolsonaro como fascistas, para não falar 
em Rodrigo Duterte, das Filipinas.

Todos sabemos que no discurso político a simplifica-
ção é instrumental e facilita a comunicação, e também 
sabemos que o insulto costuma aliviar a raiva e o ressen-
timento. No entanto, há um perigo claro nas simplifica-
ções: impedir-nos de analisar as situações e os fenóme-
nos e dar-lhes a resposta adequada.

O nazismo, o fascismo e a sua fórmula portuguesa, 
salazarismo, não me parecem projectos políticos que 
ressuscitem e nos venham a ameaçar no futuro; foram 
respostas totalitárias a situações de uma época passada 
e, como tal, irrepetíveis. Também não parece que sejam 
soluções hipotéticas para as classes dominantes gerirem 
este capitalismo pós-moderno, mesmo face à ameaça de 
colapso. Podemos dizer pois que são regimes e teorias 
de um passado morto e enterrado. Regimes putre-
factos que estão enterrados mais fundo que as suas 
vítimas. O mesmo se poderia dizer do Estalinismo e 
do Maoismo, que ninguém espera ver retornar como 
ideal dos partidos marxistas.

Isto não quer dizer que diversos elementos presentes 
nesses regimes criminosos não possam retornar com 
outras formas, e que crises sociais e económicas não 
possam gerar regimes autoritários, violentos e reac-
cionários. Essa possibilidade existe e de alguma forma 
manifesta-se em governos como o de Trump, Bolsonaro 
e Rodrigo Duterte, para dar alguns exemplos.

No entanto, é necessário uma boa dose de demagogia, 
ou ignorância, para confundir os actuais regimes auto-
ritários, ou os projectos consubstanciados em partidos 
da actual extrema-direita, com os regimes nazi-fascistas 
dos anos 30. Na verdade, os actuais partidos autoritários 
conservadores são uma manta de retalhos, ideologica-
mente confusa, que vai costurando as reivindicações de 
sectores do eleitorado ao sabor do oportunismo político. 
Podem somar nacionalismo, racismo, xenofobia, crítica 
do sistema político, da corrupção, defesa da família tra-
dicional e do fundamentalismo religioso, sem que isso 
se transforme numa ideologia coerente fanaticamente 
defendida por um partido político de massas. Basica-
mente, são autoritários pragmáticos, reunidos em pla-
taformas eleitorais que querem disputar o poder aos 
partidos que têm gerido o sistema nas últimas décadas.

Paralelamente a esta realidade, existem os neo-fas-
cistas ou salazaristas, que desejariam ressuscitar Hitler, 
Franco, Mussolini ou Salazar, mas estes são meros luná-
ticos, que podem ser perigosos mas que não têm nenhu-
ma possibilidade de disputar o poder. Podem desejar ser 
Templários, Cruzados, legionários – mera coreografia do 
seu espectáculo – e restaurarem um passado que não vi-
veram e que, em grande medida, desconhecem, mas em 
última instância estão ao nível dos que acreditam que a 
terra é plana ou na criação bíblica.

Por tudo isto é que, a haver uma preocupação com 
a evolução política das nossas sociedades, seria com o 
avanço dos partidos populistas autoritários e não com 

a ameaça «nazi-fascista». Embora exista uma relação entre 
o crescimento dos partidos de extrema-direita e os grupos 
neo-fascistas, a progressão do conservadorismo e autori-
tarismo na sociedade será pressionada pelo aumento da 
influência do discurso dos partidos populistas e não pela 
ameaça da violência e das pretensões revolucionárias de 
grupúsculos direitistas insignificantes.

A actual crise socio-económica, ou a sucessão de crises 
que temos vivido, favorece esse retorno de uma direita au-
toritária. Soma-se a falta de credibilidade dos partidos 
do sistema, além dos fenómenos da corrupção e do 
desprezo absoluto dos políticos pelos sectores 
mais marginalizados e excluídos da popula-
ção trabalhadora, desde logo jovens sem 
trabalho, desempregados e velhos. Tudo 
isto vem favorecendo os actuais parti-
dos populistas conservadores, tanto 
mais que a esquerda política e sindical 
passou a estar quase exclusivamente 
preocupada com os eleitores e traba-
lhadores da chamada classe média, mas 
que poderíamos definir de forma mais 
precisa como trabalhadores garanti-
dos, com destaque para os depen-
dentes do Estado, assalariados dos 
serviços, quadros intermédios e 
pequena burguesia.

Apesar disso, é preciso ter cla-
ro que o capitalismo globalizado 
está aí para ficar e a gestão deste 
sistema exige formas políticas de-
mocráticas, apesar de na Rússia e 
na China persistirem formas auto-
cráticas de poder, e mesmo o con-
trolo social que se avizinha, na sua so-
fisticada componente tecnológica, não 
parece ser convergente com as pretensões 
primárias do populismo conservador e nacio-
nalista. Mesmo que transitoriamente surjam os Trumps, 
Bolsonaros e outros que tais, e a democracia representati-
va abra essa possibilidade, não serão mais que acidentes de 
percurso, por mais desastrosos que sejam esses interregnos.

A preocupação dos anti-capitalistas e libertários deve estar 
focada nas formas sofisticadas de dominação, a que pode-
mos chamar democracia totalitária, na evolução «orweliana» 

M. Ricardo de Sousa
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do Estado, nas 
pretensões dos 

gestores e da buro-
cracia tecnocientífica fa-

bricarem uma distopia social 
tipo Admirável Mundo Novo, e não 

nos demagogos exaltados, menos ainda nos jovens com to-
chas e mocas que sonham pertencer ao Klan ou às SA. Para 
estes últimos basta a barreira da acção directa e da auto-de-
fesa dos movimentos sociais ou, 
mais prosaicamente, uma queixa 
na PJ como fez o SOS Racismo.
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Já em 2007, o Partido Nacional Renovador (PNR) iniciara a 
sua própria luta de vanguarda contra a chamada «cultura do 
cancelamento», pois um dos seus cartazes anti-imigração 
foi vandalizado, tendo sido todo pintado de branco. O PNR 
reagiu com a clássica atitude auto-vitimizadora que vemos 
hoje, sempre que racismo, misoginia e discriminação são 
postos em cima da mesa: «A vandalização é consequência 
da perseguição às nossas causas». Outro artifício retórico 
clássico usado pelos militantes da extrema-direita é estes 
reivindicarem que representam uma maioria silenciosa que 
não se atreve a falar abertamente por causa das regras po-
liticamente correctas impostas pelas elites. Como que se-
guindo um roteiro, levantam um segundo cartaz argumen-
tando que o PNR «diz tudo aquilo que outros portugueses 
dizem em surdina». Além disso, o PNR afirmava ser vítima 
de intolerância e censura política perpetrada pelos falsos 
defensores da liberdade de expressão e do politicamente 
correcto. Avançando para Junho de 2020, uma estátua do 
Padre António Vieira é vandalizada em Lisboa, com «desco-
loniza» escrito em letras grossas na base, enquanto corações 
vermelhos são pintados nas crianças indígenas e no rosto 
do Padre Vieira. Provavelmente não foi o pior europeu que 
viveu no séc. XVII, mas o Padre Vieira não deixava de pro-
mover a escravidão selectiva, o que é razão suficiente para 
questionar se a celebração da sua figura ainda é apropria-
da. O Chega imediatamente propôs uma «equipa especial 
da polícia» para lidar com o vandalismo contra estátuas, a 
fim de «proteger a nossa história e cultura nacionais». Esta 
é uma declaração de guerra contra todos os «portugueses 
de bem», declarou Ventura. Nos últimos anos, a extrema-
-direita esteve constantemente no ciclo das notícias, inun-
dando as redes sociais, jornais e debates na TV: parece difícil 
pensar nela como uma maioria silenciosa, enquanto actua 
constantemente como uma minoria muito barulhenta.

O «novo» debate sobre a cultura do cancelamento, já ran-
çoso como um pão cheio de mofo, é baseado na atitude au-
to-vitimizadora que a extrema-direita adopta sempre que 
alguém se cansa da sua hipocrisia. Karl Popper, no seu pa-
radoxo da tolerância, já expôs o facto de que o intolerante 
pode explorar a liberdade de expressão para destruir uma 
sociedade tolerante. Popper escreveu isso em 1945 por-
que testemunhou o sucesso da extrema-direita com essa 
táctica, não apenas em termos abstractos, não em princí-
pio, mas na realidade concreta. Primeiro critica-se as elites 
por tentarem «silenciar ideias alternativas» e, assim que se 
assume o poder, imediatamente se reprime a dissidência, 
se discrimina as minorias, se censura as ideias e se limita 
a liberdade de expressão. Quando André Ventura organi-
zou um comício em Lisboa para gritar que «Portugal não 
é racista», estava a tentar negar o facto evidente de que a 
sociedade portuguesa se constrói sobre o racismo sistémi-
co e que Portugal evitou, até agora, um debate sério sobre 
o seu passado colonial, preferindo apresentar-se como um 
colonizador virtuoso que agiu melhor do que qualquer ou-
tro país europeu. É o lusotropicalismo, bébé, e quem tenta 
questionar essa narrativa duradoura e auto-absolvida é um 
traidor do seu país e da sua raça, um extremista de extrema-
-esquerda e, em última instância, um membro da elite que 
tenta silenciar os bravos patriotas.

E aqui chegamos finalmente ao cerne da questão: Piratas 
do Regime (PdR). As tensões na academia portuguesa são 
graves, especialmente nas áreas em torno das ciências so-
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ciais, antropologia, história e ciência política, e a situação 
pode agravar-se ainda mais nos próximos meses. Alguém 
que se autodenomina PdR resolveu atacar muitos acadé-
micos que se atrevem a falar contra o racismo. O discurso 
do PdR é tão específico, tão pessoal, que é difícil pensar 
que não inclua alguém que está pessoalmente envolvido 
na academia. Os perfis do Twitter e do Facebook da PdR 
são direccionados a diversos académicos, sempre usando 
as respectivas fotos de perfil, implementando nada menos 
que uma campanha de envergonhamento online comple-
ta. Todos os académicos incluídos nessa lista prescritiva 
odeiam o racismo e, segundo o PdR, desejam «castigar os 
portugueses pela sua história e impor a ideologia do multi-
culturalismo nas mentes dos jovens». Daqui a necessidade 

de denunciar a «hegemonia de extrema-esquerda» nas uni-
versidades, a consequente «corrupção» das novas gerações, 
o «ataque» à história e cultura portuguesas, e a celebração 
do multiculturalismo. Uma agravante é o facto de muitos 
destes estudiosos não serem portugueses, nem homens, 
nem brancos. Em qualquer caso, é impensável que se atre-
vam a expressar uma opinião informada.

O que o PdR não pode tolerar é que esta hegemonia de 
extrema-esquerda seja trazida para Portugal (um país com 
900 anos de história, gostam de repetir) por académicos es-
trangeiros, que educam as novas gerações nos «valores an-
ti-nacionais e anti-portugueses». Em particular, os italianos 
são vistos negativamente: «são todos financiados pelos con-
tribuintes portugueses» é uma alegação recorrente; aparen-
temente, o facto de a investigação pública ser financiada 
com dinheiro público é um escândalo, e o facto de o dinhei-
ro público poder ir para não-portugueses é imperdoável. 
Os brasileiros também são acusados de impor a sua agen-
da de esquerda, manipulando os jovens portugueses com 
terríveis mentiras sobre «teorias de género» e anti-racismo. 
Os ataques contra as mulheres são particularmente revol-
tantes e aqueles contra as mulheres não-brancas revelam 
a extensão do ódio e do racismo profundamente enraizado 
em quem administra e segue o relato do PdR. Os comentá-

rios são possivelmente ainda piores do que os posts, nos 
quais se aplicam termos como gay, judeu, porco, retarda-
do, corja, escumalha, e assim por diante. Invariavelmente, 
investigadores estrangeiros são convidados a «voltar para 
o seu país», exactamente a mesma mensagem que Ventura 
dirigiu a Joacine Katar Moreira. Os ataques estendem-se 
a jornalistas e membros do Bloco de Esquerda, acusados 
de formar um bloco hegemónico de poder em Portugal. 
A retórica auto-vitimizadora e profundamente racista que 
liga o PNR ao Chega, passando pelo PdR, torna difícil não 
pensar nesses movimentos como essencialmente a mes-
ma coisa. Apesar de todas as reclamações sobre a «cultura 
do cancelamento», a grande maioria das suas mensagens 
racistas e odiosas ainda são visíveis, com o Facebook e o 
Twitter a ignorarem todos os pedidos de remoção.

O conteúdo divulgado pelo PdR está alinhado com mui-
tas ideias clássicas que são populares entre a extrema-di-
reita, incluindo tropos anti-semitas, e ecoam a teoria da 
conspiração racista e nacionalista branca conhecida como 
Plano Kalergi, segundo a qual as elites planeiam substituir 
as populações indígenas da Europa por migrantes. A pre-
sença online do PdR é óbvia, previsível e amadora, a ponto 
de quase parecer uma caricatura de um discurso racista, o 
papagaio infantil de algum slogan. De certa forma, lembra 
o QAnon: uma história absurda que, para atacar o Partido 
Democrata, mistura tráfico de pessoas, satanismo e abusos 
contra crianças. É tão absurdo que soa a paródia de uma 
teoria da conspiração e, ainda assim, tornou-se uma teoria 
da meta-conspiração na qual milhões de americanos (e um 
número crescente de europeus) acreditam firmemente.

Com a eleição de Ventura, a normalização do discur-
so de ódio racista tornou-se realidade. Portugal tem um 
problema de racismo, mais ou menos como qualquer 
outro país da Europa, mas atacar o anti-racismo e negar 
a existência de racismo é um curto-circuito sem saída. 
A nefasta actividade do PdG faz lembrar outros ataques 
ocorridos nos últimos meses, em particular contra três 
deputadas (Joacine Katar Moreira, Mariana Mortágua, 
Beatriz Gomes Dias), bem como contra o dirigente da 
SOS Racismo Mamadou Ba, e outros activistas. Além 
disso, é muito difícil ignorar que esses ataques contra 
«académicos de extrema-esquerda» ocorreram depois 
do «caso Marchi». Muitos membros da academia portu-
guesa criticaram Riccardo Marchi através de uma carta 
aberta ao Público, referindo que Marchi, convidado a 
apresentar o seu último livro sobre o Chega, teve grande 
visibilidade mediática sem qualquer «contraditório». Ou 
seja, bastante semelhante à forma como Marchi costu-
mava definir o Chega como um partido distante de qual-
quer ideologia racista, antidemocrática ou extremista.

O livro de Marchi sobre o Chega foi descrito por Mari-
na Costa Lobo – uma das mais renomadas cientistas po-
líticas em Portugal e, certamente, alguém que está fora 
de qualquer suspeita de ser uma  extremista de esquerda 
– da seguinte forma: «O livro de Riccardo Marchi é um 
mero exercício panegírico ao Chega. É pouco para um 
cientista social, mas chega perfeitamente como panfle-
to partidário». É muito difícil ver como a esquerda tem o 
poder de «cancelar» mensagens racistas, antidemocráti-
cas e misóginas, quando essas mensagens ocupam mui-
to espaço em jornais, redes sociais, debates na TV, sem 
falar nos escaparates e conferências.
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A minha introdução à política de Kamala Harris veio através do Sex Workers Outreach 
Project e de outras organizações e de activistas de trabalhadoras do sexo, após o 
encerramento federal da secção de adultos do Backpage em Janeiro de 2017. O Backpage 
era um site que várias profissionais do sexo usavam para anunciar e seleccionar potenciais 
clientes. O encerramento e a perseguição federal do Backpage, Rentboy.com e outros 
espaços online semelhantes impediu que acompanhantes e outras profissionais do sexo 
pudessem realizar o seu trabalho com o grau de segurança que advém da separação 
virtual entre trabalhadores e os seus futuros clientes. Como senadora recém-eleita pela 
Califórnia, Harris elogiou o encerramento da secção de adultos; anteriormente, como 
procuradora-geral da Califórnia, Harris processou repetidamente o Backpage, alegando 
que o site estava a lucrar com o tráfico sexual (e esbofeteando o seu CEO, Carl Ferrer, com 
uma acusação de proxenetismo).

Apesar dos argumentos das profissionais do sexo de que o encerramento de espaços 
de trabalho online seria prejudicial para elas, Harris, como muitos outros, afirmou apoiar 
as profissionais do sexo enquanto activamente tornava as suas vidas mais difíceis: a sua 
lógica de procuradora deliberadamente combinava trabalho sexual voluntário e tráfico 
sexual de uma forma que era indistinguível da retórica dos abolicionistas do trabalho se-
xual ou das feministas excludentes do trabalho sexual. As suas justificações carcerárias 
para estas criminalizações eram complementares aos ataques abertamente anti-pobres, 
anti-negros, anti-queer e trans da Administração Trump, e das suas implicações materiais 
para as trabalhadoras do sexo. No entanto, Harris foi rapidamente elevada como uma es-
pécie de heroína feminista progressista, que estaria a injectar uma nova vida ao partido 
que pretendia permanecer em oposição ideológica àquele que dominava a maior parte 
do governo americano.

Harris também foi fortemente criticada pelo seu apoio ao confisco de bens civis (através 
do seu apoio, em 2015, à legislação que procura combater o crime organizado transnacio-
nal e o tráfico de metanfetaminas) e pela recusa do seu gabinete em expandir os progra-
mas de liberdade condicional antecipada, porque o estado perderia parte da sua força de 
trabalho presidiária (mais tarde, Harris afirmou ter ficado «chocada» por os advogados 
do seu departamento terem usado este argumento). Também contestou o apelo feito por 
uma mulher trans encarcerada, Michelle-Lael Norsworthy, por uma cirurgia reconstrutiva 
de género, bem como pedidos semelhantes de outras pessoas trans encarceradas. Apesar 
do seu esforço bipartidário com o senador republicano Rand Paul para eliminar a fiança 
provisória, pessoas familiarizadas com o seu histórico em justiça criminal antes de entrar 
no Senado são consideravelmente cépticas em relação às suas intenções – principalmente 
devido à sua recusa em investigar proactivamente os tiroteios da polícia em São Francisco 
durante o seu mandato como procuradora-geral estatal – e ao burburinho dos democra-
tas e «progressistas» que a tornaram na nova coqueluche do partido, e uma candidata 
presidencial de 2020 com algum potencial.

«Mulheres negras vão salvar-nos!» tem sido uma espécie de refrão após a eleição pre-
sidencial de 2016 (onde 94% das mulheres negras votantes apoiaram Clinton) e o surgi-
mento de Maxine Waters e Harris como muletas do Congresso, desafiando abertamente o 
Partido Republicano em várias audiências no Capitólio. Assim como com Hillary Clinton, 
uma retórica liberal de género emergiu para defender Harris, alegando que ela estaria a 
ser criticada porque os «leftist bros» estão ressentidos e sentem-se ameaçados pela lide-
rança política feminina. Os comentadores liberais continuam a confundir o contingente 
mais vocal e visível de apoiantes de Bernie Sanders – «Bernie Bros» –  com toda a esquerda, 
e usam essa confusão para insistir em rejeitar «a esquerda» com base no racismo. Não há 
como negar que a branquidão é reproduzida (e o trabalho por detrás dessa reprodução 
tornado invisível) em grande parte da esquerda, mas mesmo que essas críticas tenham 
sido feitas de boa fé, não faz sentido apagar os esquerdistas de cor se se pretende promo-
ver discursos progressistas.

Roqayah Chamseddine escreveu incisivamente sobre esta dinâmica, na qual comenta-
dores ligeiramente esquerdistas (e brancos) deliberadamente omitem contribuições não-
-brancas para movimentos e discursos de esquerda, em nome de uma luta de esquerda 
centrada em torno de políticos específicos (ou seja, Bernie Sanders). Ela fala do apaga-
mento revisionista de Jill Filipovic em relação às contribuições de negros e mestiços para 

a organização da esquerda do século XX, escrevendo que os negros de esquerda não são 
reconhecidos por nada mais do que as «nossas ilustrações, que são usadas para vender 
políticas neoliberais e tácticas de organização centristas que são tão cobardes e caricatu-
rais como a sua própria ideologia». Estas declarações salvíficas de que a esquerda contri-
bui para as exclusões demonstram que os esquerdistas de cor «só são bons o suficiente 
para existir como adornos – usados ocasionalmente quando se quer deixar claro que es-
tão aqui para nos salvar dessa ideologia branca».

Existem críticas a Kamala Harris e Hillary Clinton que simplesmente reflectem um des-
prezo pelas mulheres (de cor), e essas misoginias são obviamente inaceitáveis. Mas existe 
uma ideia  irresponsável e inaceitável de que a acção política de um indivíduo está além 
de qualquer reprovação, só porque este possui uma identidade marginalizada (ou múl-
tiplas). Assim como foi justificado criticar o presidente Barack Obama pela sua defesa 
do império, o homo-nacionalismo e a participação «pinkwashed» das pessoas LGBQT no 
estado policial, ou ainda a adopção da supremacia branca por algumas mulheres brancas, 
é politicamente necessário e politicamente correcto fazer críticas incisivas ao histórico 
de uma mulher de cor, no qual se encontra a defesa e até mesmo a encarnação do estado 
carcerário. Ironicamente, muitas dessas mesmas pessoas brancas –  especialmente mu-
lheres brancas liberais – falam da boca para fora sobre «amplificar as vozes das mulheres 
de cor», mas, mais uma vez, apagam as nossas vozes assim que percebem que as nossas 
opiniões não são monolíticas e que nós não podemos ser tão facilmente objectivadas e 
desumanizadas como salvadoras do liberalismo, por intermédio de retóricas vazias de 
representação e inclusão.

A recusa em reconhecer a política violenta de uma mulher negra por causa da sua iden-
tidade racial e de género é tão racista como uma crítica à mulher negra que gira exclu-
sivamente em torno dessas identidades: a supremacia branca, lembre-se, não conhece 
limites sectários ou ideológicos. A desumanização, seja por degradação ou deificação, 
reflecte uma consideração preconceituosa acerca de indivíduos ou grupos minoritários; 
objectiva as identidades das mulheres de cor para se adequar à política de cada um. É 
infantilizante e condescendente não avaliar a política das mulheres de cor com o mes-
mo rigor que se aplica àquela que é praticada pelos homens brancos que nós facilmente 
(e necessariamente) criticamos. E não se baseia em nenhuma compreensão significativa 
das estruturas sociais hegemónicas. Essa política superficial de representação (ou seja, 
a ideia de que elevar as minorias a posições de poder é um bem social inquestionável, 
independentemente de sua política) é uma fetichização estranha, em vez de respeito real 
pela feminilidade não-branca.

Parece haver uma dissonância irreconciliável nessa lógica liberal branca: como podem 
as «mulheres negras salvar-“nos”» se a complexidade e a heterogeneidade dos nossos dis-
cursos, identidades, necessidades e humanidade são ignoradas para abrir espaço para 
a nossa inserção superficial e tokenizada dentro de argumentos «progressistas» anti-es-
querdistas e de uma bajulação fútil pelo Partido Democrata durante os ciclos eleitorais? 
Além disso, mais uma vez, ao demonstrar as limitações da política centrada nos políticos, 
essas políticas de infalibilidade baseadas na identidade também parecem insinuar su-
avemente que as mulheres de cor (e os políticos negros em geral) são impossivelmente 
frágeis ou menos capazes (ou dignos) de receber críticas tão necessárias sem serem total-
mente abandonados ou vistos como descartáveis.

Se podemos criticar a ineficácia do Partido Democrata, não podemos criticar também 
as figuras não-brancas que eles contratam para promover essas mesmas políticas insatis-
fatórias em nome do partido?

O papel de um procurador-geral estatal é actuar como o principal polícia do estado e, 
ao ocupar essa posição, Harris estava essencialmente a impor a vontade de um sistema 
de «justiça» racista e anti-pobre (a Califórnia é o estado mais populoso e um dos estados 
carcerários mais expansivos). Fingir que apenas os homens brancos poderiam articular 
uma crítica radical a esse histórico e trajectória política é totalmente falso. Certamente 
que veremos o nome de Kamala Harris em todas as notícias nos próximos anos, mas mais 
importante do que o avanço político da nova super-estrela progressista é a revelação da 
completa incapacidade do liberalismo branco de envolver mulheres não-brancas tanto 
na arena política pública quanto fora dela.

Zoé Samudzi

Desumanização por Deificação: 
Sobre Kamala Harris e o

«Mulheres Negras Vão Salvar-nos»
 

[N.d.E] A premonição estava correcta: Kamala Harris ascendeu a vice-presidente dos EUA nas últimas eleições presidenciais.
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Este artigo tem por objectivo apresentar um conjunto 
de breves considerações acerca da centralidade do 
rosto nas dinâmicas de poder na sociedade capitalista 
contemporânea, nomeadamente através dos conceitos 
de «rostidade» e «máquina abstracta de rostidade», 
desenvolvidos pelos filósofos Gilles Deleuze e Félix 
Guattari durante a década de 1970. O assunto interessa-
nos, como jornal de pensamento anarquista, porque 
os autores, nas palavras de Saul Newman, «colapsam a 
distinção entre as esferas da micro e da macropolítica» 
e, como tal, a crítica do aparelho estatal e do sistema 
capitalista (macropolítica) aparece entrelaçada com a 
crítica identitária (micropolítica)1. 

Por um lado, o aparelho estatal, progressivamente 
inextricável dos fluxos financeiros do capitalismo glo-
bal, engendra a arena onde se desenrola a micropolíti-
ca: «Assim, tal como os anarquistas, Deleuze e Guattari 
tendem a fazer do Estado o seu alvo de crítica, vendo-
-o como uma forma abstracta que dá azo a dominações 
menores, dando-lhes significado e forma». Por outro 
lado, continua Newman, «o Estado, na realidade, depen-
de de discursos racionais para a sua legitimação e fun-
cionamento, enquanto, por sua vez, torna esses discur-
sos possíveis». Dito de outra forma, o discurso racional 
é constituído pelos mesmos códigos que constituem a 
razão de Estado — os rótulos, os paternalismos, a ne-
cessidade de captura, os reducionismos próprios da lin-
guagem e da representação —, mesmo que submetido 
a programas supostamente emancipatórios: «De acordo 
com esta análise, grande parte da filosofia política — in-
cluindo até o anarquismo — baseada na crítica racional 
do Estado e numa divisão maniqueísta entre sociedade 
“racional” e poder “irracional” seria considerada filoso-
fia estadista». Assim, até o discurso racional usado no 
anarquismo e na micropolítica a favor de minoria x ou 
y opera através de códigos que, quase inevitavelmente, 
servirão de base à formação de novas estruturas e rela-
ções de poder de tipo estatal… 

Surgindo de uma trama complexa que envolve a filo-
sofia política, a antropologia, a psicanálise e a crítica do 
desenvolvimento histórico do capitalismo, resultando, 
assim, num intrincado jogo entre macro e micropolíti-
ca, o estudo da «rostidade» e da «máquina abstracta de 
rostidade» de Deleuze e Guattari pode fornecer ferra-
mentas conceptuais úteis para transcender o marasmo 
que assola o movimento antifascista contemporâneo, 
que ora descura a influência da dimensão económica e 
política nos fenómenos do racismo, xenofobia, machis-
mo e homofobia, ora se foca estrita e tradicionalmente 
na crítica do capitalismo e na questão salarial, igno-
rando, e às vezes rejeitando!, as sérias reivindicações 
das minorias no processo revolucionário. A rostidade é 
um assunto relevante para os anarquistas, cujo objecto 
tradicional de crítica é o aparato estatal, porque «é do 
rosto que a voz sai; é mesmo por isso que, qualquer que 
seja a importância fundamental de uma máquina de 
escrita na burocracia imperial, o escrito mantém uma 
característica oral, não livresca. O rosto é o Ícone pró-

prio do regime significante, a reterritorialização interior 
ao sistema. O significante reterritorializa-se no rosto»2.

Antes de aprofundarmos o conceito de rostidade, con-
sidero útil relatar um episódio da minha infância, a títu-
lo ilustrativo. Algures na década de noventa, depois de 
um dia de escola, fui dormir uma sesta para o pátio que 
havia nas traseiras do pronto-a-comer dos meus pais. 
O pátio ficava bem fresquinho durante o Verão, mer-
gulhado na sombra de uma figueira cujos ramos cres-
ceram atrofiados contra as paredes apertadas. Tal não 
era a modorra estival, deixei cair a mochila da escola no 
chão e estendi-me no banco de pedra que lá havia. E eis 
que, já mais para lá do que para cá, com os olhos cegos 
pelo sono, o meu coração quase cessou: vi um enorme 
rosto movediço na parede branca. Assim que acordei, to-
davia, o sentimento de terror deu lugar a uma folgada 
desilusão: não havia ali nada, a não ser umas quantas 
formigas que processavam o leite da figueira que escor-
ria pela parede. 

Este episódio do «rosto formigueiro», aquela «alu-
cinação» enquanto passava pelas brasas, fora talvez o 
primeiro momento em que me deparei com a «máquina 
abstracta de rostidade» de Guattari e Deleuze: «A máqui-
na abstracta surge quando não se espera, no desvio ao 
cair do sono, de um estado crepuscular, de uma alucina-
ção, de uma experiência física divertida...»3. De facto, o 
rosto surgira enquanto eu adormecia, «no desvio ao cair 
do sono», momento que agora me lembra o caos psíqui-
co de um déjà-vu ou de um espasmo hípnico. Contudo, 
o sentimento geral fora de um horror mais «puro», mais 
abstracto, isto é, sem um objecto propriamente dito, 
sem a sensação de repetição do déjà-vu ou de queda do 
espasmo hípnico; tratou-se antes de um absoluto assom-
bro perante percepções imprecisas, inenarráveis, mas 
que possuíam ainda assim a intensidade de um rosto! 
E já durante os seus seminários em Vincennes Deleuze 
falava de «terror» quando mencionava o «rosto»: «Este 
rosto, perante nós numa parede branca, parece-me algo 
aterrorizador. Ainda que adormeçamos pacificamente, é 
aterrorizador. Talvez não exista, talvez exista, talvez...».

Em Mil Planaltos: Capitalismo e Esquizofrenia (1980) 
a «máquina abstracta de rostidade» tem um dos seus 
alicerces conceptuais nos estudos do psicanalista Otto 
Isakower sobre o adormecimento, nomeadamente num 
fenómeno relatado em 1938 por um paciente onde «a 
impressão visual é de algo sombrio e indefinido, geral-
mente sentido como “redondo”, que se aproxima cada 
vez mais, aumenta de tamanho e ameaça esmagar o su-
jeito»4. Para a dupla Deleuze & Guattari, este «fenómeno 
de Isakower» remete para a «relação infantil boca-seio», 
e será precisamente durante este período de amamenta-
ção que é produzida a «máquina abstracta de rostidade»: 
quando a «percepção visual do rosto [da mãe] visto de 
frente no ecrã branco, com o desenho dos olhos como 
buracos negros», ganha uma «importância decisiva em 
relação ao acto de se alimentar, em relação ao seio como 
volume e à boca como cavidade experimentados tactil-

mente», passamos do âmbito da sinestesia caótica às pri-
meiras intensidades de «significância» e «subjectivação»5. 
Por outras palavras, talvez aquele algo «sombrio e indefi-
nido» que ameaçava esmagar o paciente de Isakower seja 
o volume do seio da mãe, que ao aproximar-se e ao espal-
mar-se no rosto do bebé se transforma numa superfície 
de «significância»; ao mesmo tempo, ficam retidos na 
memória do bebé os «buracos negros» dos olhos da mãe 
como pontos de paixão e de subjectividade. Ao mesmo 
tempo, porque não existe parede branca sem o buraco 
negro nem o contrário: «Ou [a máquina abstracta] im-
prime no muro branco os significados e signos que em 
seguida escorregarão pelo buraco negro e atingirão o 
nível da subjectividade, das paixões e da consciência 
ou, vice-versa, partirão do nível da subjectividade e 
atingirão o dos significados»6. 

Recapitulando, durante o período de amamentação, 
ao mesmo tempo que funciona a «máquina seio-boca», 
com as respectivas «sensações proprioceptivas manu-
ais, bucais e cutâneas», funciona também uma «máqui-
na de quatro olhos», isto é, aquela onde o par de olhos 
do bebé está ligado ao par de olhos da mãe, e é desta 
convergência de elementos que surgem as primeiras vi-
vências de significância e subjectivação. Esta máquina 
de quatro olhos entre mãe e filha lembra uma famosa 
canção que cantava a Amália: «Quando eu era pequeni-
na / Acabada de nascer / Inda mal abria os olhos / Já era 
para te ver». Esta é a antiguidade da máquina abstracta 
de rostidade, do sistema parede branca-buraco negro e, 
como tal, a origem da dimensão despótica e autoritária 
do desejo. Em suma, é através da ligação entre aqueles 
dois elementos (cavidades e volumes e a «superfície es-
buracada» do rosto da mãe) que se dão as mais antigas 
instâncias de significância e subjectivação, e, como tal, 
a mais primordial das instâncias de poder: «o poder 
materno que passa pelo rosto precisamente durante o 
aleitamento»7. 

Aprofundando, a máquina abstracta de rostidade sur-
ge da combinação dos dois eixos semióticos acima refe-
ridos, o da «significância» e o da «subjectivação». Aqui, o 
eixo da «significância» é definido como «parede branca», 
uma espécie de tela social onde são projectados signos 
e mensagens. Como tal, esta superfície de significância 
diz respeito aos limites da linguagem e à forma como 
nos constituímos e interagimos mutuamente como sig-
nificantes e significados, intérpretes e interpretados, ou 
seja, a parede branca funciona como um ecrã que emite 
significantes (p.ex.: homem/mulher, branco/negro, pa-
trão/trabalhador, polícia/cidadão, etc.). A este eixo da 
máquina de rostidade Deleuze e Guattari associaram 
a «máquina despótica de rostidade», funcionando da 
seguinte forma: «[O] buraco negro age como um com-
putador central, Cristo, terceiro olho, que se desloca na 
parede ou no ecrã branco como superfície geral de re-
ferência. Qualquer que seja o conteúdo que se lhe dá, 
a máquina vai proceder à constituição de uma unidade 
de rosto, de um rosto elementar em relação biunívoca 
com outra: é um homem ou uma mulher, um rico ou 
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um pobre, um adulto ou 
uma criança, um chefe ou 
um sujeito, “um x ou um y”. 
[...] [O]s rostos concretos in-
dividuais produzem-se e trans-
formam-se à volta destas unidades, 
destas combinações de unidades, tal como 
esse rosto de filho de rico onde já se vê despontar 
a vocação militar, a nuca de escola militar. Molda-se um 
rosto em vez de possuir um».

Por outro lado, temos o eixo da «subjectivação», os 
«buracos negros» que Guattari encontrou na astronomia 
e nos pacientes catatónicos (que não reagem a qualquer 
estímulo, como poços sem fundo, tal como os buracos 
negros da astronomia não emitem qualquer luz), sendo 
estes nada mais do que pontos de paixão, de afectos, de 
memória, a morada da consciência e da subjectividade. 
Acoplada à máquina despótica de rostidade, que dava 
prioridade à parede branca e à significância, esta «má-
quina autoritária de rostidade» dá antes prioridade aos 
buracos negros e à subjectivação, funcionando do se-
guinte modo: «a máquina abstracta de rostidade toma 
um papel de resposta selectiva ou de escolha: sendo 
dado um rosto concreto, a máquina julga se passa ou não 
passa, se vai ou não vai, segundo as unidades de rosto 
elementares. A relação binária desta vez é do tipo “sim-
-não”. O olho vazio do buraco negro absorve ou rejeita, 
como um déspota meio senil faz ainda um sinal de con-
cordância ou de recusa. [...] Ah, não é um homem nem 
uma mulher, é um travesti: a relação binária estabelece-
-se entre o “não” de primeira categoria e um “sim” de ca-
tegoria seguinte que tanto pode bem assinalar uma to-
lerância sob certas condições como indicar um inimigo 
que é necessário abater a todo o custo».

Segundo os apontamentos do filósofo Michael Hardt 
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geral só aplica as suas funções de neutralização ou de 
equivalência entre ocorrências-de-rostidade contra 
indivíduos desde que demonstrem ter características 
de rostidade incompatíveis com a economia capita-
lista de fluxos. Há certas cabeças que não passam no 
sistema. É necessário escondê-las, cortá-las, transfor-
má-las, ou melhor ainda, transformá-las a partir de 
dentro»10. A título de exemplo, basta pensar na forma 
como os negros foram aparecendo progressivamente 
nos meios de comunicação, primeiro como criminosos 
ou bárbaros, depois como nobres selvagens, a seguir 
como desportistas talentosos ou músicos virtuosos, 
ou seja, é evidente que a tolerância racial tem sido fa-
cilitada pela abertura de novos mercados, ou melhor, 
pela desterritorialização do despotismo da rostidade 
pelos fluxos do capitalismo. Dito de outra forma, há 
certos desvios de rostidade inconciliáveis com o modo 
de produção capitalista e são várias as formas de coer-
ção, controlo e pacificação que o sistema utiliza para 
achatar essas variações e tornar a superfície social 
mais suave e propensa ao deslize e circulação dos flu-
xos financeiros (p.ex.: institucionalização em prisões e 
hospitais psiquiátricos, campos de reeducação, etc.).

Anos antes, durante os seminários de Deleuze, Guat-
tari declarou que «hoje, designar alguém significa pegar 
num certo tipo de dados e passá-los por um computa-
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acerca da «rostidade» de Deleuze e Guattari, o concei-
to torna-se mais fácil de compreender se se tiver como 
ponto de partida certas teorias dialécticas (Sartre/Fanon) 
acerca do racismo e da formação de identidades. Aí, o 
expansionismo imperialista e colonialista impõe uma 
«identidade fixa» sobre a multiplicidade de individuali-
dades que constitui uma população, inventando, assim, 
o Outro (p. ex.: «negros», «nativos», «orientais», etc.)8. Por 
outro lado, no caso não-dialéctico de Deleuze e Guattari, 
não existe «exterior» ao homem branco europeu; existem 
apenas desvios de rostidade em relação à sua humani-
dade: «O racismo procede por determinação dos hiatos 
de desvio, em função do rosto do Homem branco que 
pretende integrar em ondas cada vez mais excêntricas 
e atrasadas os traços que não são conformes, ora para 
os tolerar em tal lugar e tais condições, em tal gueto, ora 
para apagá-los na parede que nunca suporta a alterida-
de (é um judeu, é um árabe, é um negro, é um louco…, 
etc.). [...] O racismo nunca detecta as partículas do ou-
tro, propaga as ondas do mesmo até à extinção do que 
não se deixa identificar (ou que só se deixa identificar a 
partir de tal ou tal desvio). A sua crueldade só se asseme-
lha à sua incompetência ou à sua ingenuidade»9.

Em 1979, em O Inconsciente Maquínico, Guattari es-
crevia a solo e assertivamente sobre a acção coerciva 
da «rostidade» na economia capitalista: «A rostidade 
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dor», ou seja, o apuramento de uma dada individualidade 
é um processo que envolve a «tradução» de uma realidade 
«polívoca» e qualitativa em quantidades unívocas de in-
formação11. Fala-se aqui de nacionalidade, de etnia, do 
número de contribuinte, do género, do percurso acadé-
mico e profissional, do cadastro, enfim, representações 
que reduzem a polivocidade dos sujeitos em dados biná-
rios conformes à grelha do sistema. Neste sentido, os «lou-
cos», os «marginais» e os «poetas» que Guattari dá como 
excepção à regra correspondem a desvios de rostidade 
que mais não são do que as tais «cabeças que não passam 
no sistema», individualidades que resistem à tradução e à 
captura com que se estrutura a ordem social, isto é, pesso-
as cujas características de rostidade chumbam no exame 
representacional da burocracia civilizacional. No entanto, 
há que fazer a devida ressalva: a filtragem dos desvios de 
rostidade acontece em «todos os sistemas estatais», sejam 
eles de cariz «socialista, capitalista ou burocrático», acres-
centando Guattari que «a única subjectividade possível é 
aquela que te torna compatível com a espécie humana 
em geral, a espécie das sociedades controladas pelo Esta-
do e da cidadania»12.

Contudo, é preciso notar que a rostidade não é um sis-
tema semiótico universal, apesar do que referimos em re-
lação ao aparecimento da máquina abstracta de rostidade 
durante a amamentação: «Não dizemos, com certeza, que 
o rosto, a potência do rosto, engendra o poder e o expli-
ca. Em contrapartida, alguns agenciamentos de poder têm 
necessidade de produção de rosto, outros não»13. Dito de 
outra maneira, há configurações económicas onde a «ne-
cessidade de produção de rosto» não tem a centralidade 
que caracteriza a esmagadora maioria das sociedades ac-
tuais; indo beber à antropologia, Deleuze e Guattari argu-
mentam que, «se se considerar as sociedades primitivas, 
poucas coisas passam pelo rosto: a sua semiótica é não 
significante, não subjectiva, essencialmente colectiva, 
polívoca e corporal, utilizando formas e substâncias de 
expressão muito diversas». Contudo, a dupla não preco-
niza um retorno a estas componentes semióticas primi-
tivas, mas antes o reconhecimento íntimo da existência 
da máquina abstracta de rostidade, do sistema parede 
branca-buraco negro, dos processos de significância e 
de subjectivação, pois «destruir o rosto não é uma tarefa 
fácil. Arrisca-se a loucura: será por acaso que o esquizo 
perde ao mesmo tempo o sentido do rosto, do seu próprio 
rosto e o dos outros, o sentido da paisagem, o sentido da 
linguagem e das suas significações dominantes?»14. 
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A  P O L Í C I A 
N O  E S T A D O 
F R A N C Ê S
A polícia francesa pratica uma violência assombrosa. Parece não haver nada 
a fazer quanto a isso: a violência solta-se, o racismo instala-se, a bófia já não 
se esconde. No fundo, nada mudou: a bem ver, o recrudescimento da violên-
cia policial não é nem uma novidade, nem um fenómeno social particular 
da nossa época. Particular é a sua visibilidade actual. Pois não é uma novi-
dade que a polícia assassine árabes, negros e pobres em França. Não é uma 
novidade que a polícia mutile e violente os refractários e os manifestantes. 
Também não é uma novidade que a polícia seja uma instituição abertamen-
te patriarcal, em luta activa contra a libertação das mulheres e das pessoas 
LGBTQI+. Se há uma novidade em alguma coisa, é na amplitude da descon-
fiança que hoje se sente, por toda a parte, face à polícia.

Nos dias 2 e 13 de Junho deste ano tiveram lugar em Paris duas manifesta-
ções massivas, convocadas pelo «Comité Vérité et Justice pour Adama»1, ma-
nifestações de desconfiança e desprezo face a um poder que se aguenta gra-
ças aos bastões da sua polícia. Finalmente, em França, vimos um movimento 
histórico de luta contras as violências policiais a sublinhar a necessidade da 
interseccionalidade das lutas. Feministas, anarquistas, militantes anti-racis-
tas e anti-coloniais, mas sobretudo os «banlieusards»2 – todos os que sofrem 
mais com as violências policiais –, juntaram-se contra um inimigo comum:

A Polícia

A polícia é o inimigo. A polícia é a ordem uniforme e pura 
da branquitude capitalista. A polícia é a escrita da Histó-
ria dos dominadores sobre os corpos dominados. É isso 
mesmo, primeiramente, que a faz nossa inimiga: a polícia 
é a constante violenta e opressiva em todos os sistemas de 
Estado, de Nação ou de Reino. Pouco importa o nome que 
damos a um sistema político; se há polícia, há autoritaris-
mo e opressão. A particularidade actual do caso francês no 
contexto europeu é a sujeição de todas as classes sociais 
à violência policial. Em tempos, a violência policial mais 
escabrosa estava confinada aos subúrbios e sobretudo 
às populações imigrantes. Era através de um tratamento 
neo-colonial de certas populações e de certos territórios 
que a polícia exercia a sua violência, fosse o governo de 

esquerda ou de direita. A polícia matava negros e árabes 
nos bairros «suspeitos», e encontrava sempre atenuantes 
e desculpas para o assassinato. Um dealer de cavalo, para 
eles, merecia a morte, salvo se nascido numa parte boa 
da periferia, com a cor da pele certa. Através dessa vio-
lência particular e da repressão crescente dos motins, a 
polícia francesa foi reproduzindo a sua herança colonial. 
Da Argélia a Saint-Denis, houve uma continuidade na as-
similação dessa violência. 

É objectivo particular da polícia impor a barreira so-
cial da assimilação pela força. O tratamento que a po-
lícia reserva às populações do subúrbio é um exemplo 
de violência pela assimilação, não de integração. Essa 
diferença fundamental entre os dois conceitos é a vio-

P.

Toda a gente 
odeia a polícia.
Contra a ordem. 

Pelo canto livre do pássaro.
1. N.d.T.: Trata-se de um movimento fundado após o assassinato, em 2016, de Adama Traoré às mãos da polícia francesa, nos arredores de Paris, em circun-
stâncias próximas das que levaram à morte de George Floyd. Assa Traoré, irmã do jovem morto aos 24 anos, é a figura de proa do movimento. 
2. N.d.T.: Expressão que pode ser traduzível por «suburbanos» mas que, em português, perde as várias conotações que tem em francês, nomeadamente a 
associação a pessoas não-brancas e, em muitos casos, especificamente aos subúrbios parisienses.
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lência que aqui ressalta. A assimilação é a supressão da 
alteridade em nome de uma identidade nacional: o Esta-
do cria uma classe social a explorar que deve abandonar 
a sua cultura própria. A polícia desempenha um papel 
extremamente importante no processo de assimilação. 
Agride o corpo do Outro, empurrando as famílias – e 
as comunidades que constituem uma alteridade – con-
tra o fantasma da identidade nacional. Ou escolhem a 
margem ou optam pela destruição total da sua própria 
identidade, que é apropriada, vendida, destruída, mu-
seificada, tudo o que permita ao capital extrair alguma 
coisa. Não se trata, claro, de uma escolha em pleno senti-
do, uma vez que é determinada pelas percepções racistas 
que a polícia e as pessoas cúmplices têm dessas comu-
nidades. Essa violência assimiladora atinge também as 
populações «indígenas»: os Roma, os Ciganos, os Viajan-
tes, têm sido historicamente perseguidos pela socieda-
de assimilada, já que os seus modos de vida, culturas, 
normas, implicam uma ideia de autonomia. Essa recusa 
da assimilação, que dura há séculos, levou a que estas 
populações fossem relegadas para espaços próximos de 
descargas poluentes ou fábricas, e tantas outras zonas à 
margem, sempre com uma presença policial constante. 
Essas comunidades imigradas ou postas na margem fo-
ram as primeiras a sentir o jugo da presença policial, de 
ocupação neo-colonial, nos seus espaços de vida. A vio-
lência da polícia francesa é uma violência de Estado, in-
trinsecamente racista, institucionalizada, justificada, le-
gitimada pelas classes sociais dominantes ou cúmplices. 

É importante percebermos que a violência policial 
nunca é apenas um erro, um acidente, nem sequer «ne-
gligência». A violência é um elemento preponderante da 
existência da polícia. Sempre houve violência policial 
em França, é certo, mas aquilo a que assistimos agora é 
à sua intensificação, ao ponto de atingir populações ou-
trora poupadas ao fenómeno. É o crescimento da afron-
ta aos governos e ao Estado que leva a classe dirigente 
a organizar e a legitimar o aumento do uso da força por 
parte da polícia. O facto de as populações desconfiarem 
cada vez mais do poder resulta no enfraquecimento des-
sa ilusão que é a democracia representativa. Em França, 
essa desconfiança exprime-se através do surgimento 
sem precedentes de movimentos sociais que se vão com-

pletando num grande quadro de afronta ao poder. As 
ZADs e outras ocupações contra mega-projectos, movi-
mentos feministas, os coletes amarelos, manifestações 
sindicalistas, movimentos contra o fecho de hospitais, 
movimentos de resistência contra os CRA (Centros de 
Retenção Administrativa, destinados à detenção e por 
vezes expulsão de imigrantes) e as prisões, movimen-
tos anti-racistas, de luta contra a violência policial, de 
luta contra a destruição do código do trabalho, e tantos, 
tantos outros. E todas estas lutas, em todos os modos de 
expressão possíveis, vêem-se atingidas por uma torren-
te de violência. Em plena pandemia, médicos e outros 
trabalhadores da saúde essenciais ao sistema francês 
manifestaram-se por melhores condições de trabalho, 
por apoios que não uns aplausos bissextos e promessas 
vazias, e sobretudo pelo fim do fecho de hospitais públi-
cos. A manifestação terminou sob uma enorme nuvem 
de gás lacrimogéneo, que cobriu as detenções de toda a 
gente que a polícia conseguiu apanhar. O Estado francês 
aguenta-se graças aos bastões da sua polícia. Não é mais 
possível fazer-se uma manifestação pacifista, a não-vio-
lência deixou de ser um modo viável de luta. Às nossas 
legítimas cóleras respondem eles com bastonadas, gás 
lacrimogéneo, granadas de dispersão de multidões, de-
tenções e prisões. A violência policial é sinal da ameaça 
que eles vêem em nós. Quando a violência se torna tão 
predominante, tão recorrente, que já é difícil imaginar 
uma manifestação sem fumarada, é porque o poder se 
sente verdadeiramente ameaçado pela multidão. O caso 
francês tem, quanto a mim, algo de particularmente 
flagrante em tudo isto, que é a tentativa (falhada) de 
domesticação da sociedade. A violência policial contra 
manifestantes e outros opositores políticos correspon-
de a uma tentativa de limitar toda e qualquer hipótese 
de revolta ou insurreição. Não que alguma dessas coi-
sas seja possível. O poder policial é paranóico, tem um 
medo constante da população que resiste, pois resistir é 
existir à margem do controlo, é ferir directamente a legi-
timidade da polícia. Ser livre e autónomo é mostrar que 
a polícia só existe para controlar e manter um dado esta-
do de dominação por parte das classes possidentes, ra-
cistas, patriarcais e cis-het3. A polícia é o nosso inimigo, 
e a sua mera existência impede-nos a autonomia plena.

3. N.d.T.: termo composto pelas palavras «cisgénero» e «heterossexual».

Na sua essência, a polícia está impregnada de ideolo-
gia da extrema-direita. É um facto que nos dias de hoje, 
em França, a polícia é constituída maioritariamente por 
fachos. Fachos que votam na extrema-direita, que são 
cúmplices dela. Mais: nos últimos anos, a polícia fran-
cesa como um todo aproximou-se perigosamente dos 
meios de extrema-direita. Não se trata de um fenóme-
no isolado: a polícia, como instituição, tem inclinações 
fascistas. Essas inclinações estão inscritas na sua es-
sência, no seu papel. O seu papel de dominação sobre 
corpos construídos como Outros, de repressão violenta 
de manifestações, de controlo de espaços de liberdade. 
É sobretudo o seu papel de manutenção da ordem que 
coloca a polícia inevitavelmente no campo da extrema-
-direita. E é da polícia como um todo e como institui-
ção que falo aqui; pouco me importa se há meia dúzia 
de agentes que tentam inverter a tendência «a partir de 
dentro»: nunca conseguirão fazê-lo. A ideologia fascista 
é a ideologia do absolutismo da ordem, de uma socie-
dade sem agitação alguma, pregada a uma identidade 
ocidental fantasmática, esbranquiçada. É esse o papel 
da polícia, conferido pelo Estado: homogeneizar, assi-
milar os corpos-outros, proteger as classes dominantes. 
Não é por acaso que a polícia desempenha sistematica-
mente um papel essencial na ascensão das extremas-
-direitas ao poder. É na violência intrínseca da polícia 
que reside o seu autoritarismo essencial. 

A polícia existe porque o Estado existe. A polícia será 
sempre violenta – sem excepções. As classes dominan-
tes percebem que a polícia é essencial à sobrevivência 
do Estado-Nação que elas dominam e controlam. Se há 
dominação estrutural, há a necessidade de uma polícia 
que defenda a exploração e a assimilação violenta das 
populações. Enquanto houver polícias, nunca sere-
mos livres, nunca existiremos plenamente. Devemos 
combater esse inimigo que nos condena, todos os 
dias, a optar entre a exploração e a margem. Estamos 
num ponto de viragem: a desconfiança e a afronta 
face à polícia nunca foram tão fortes. Temos agora, fi-
nalmente, a possibilidade de pensar colectivamente a 
alternativa. A luta contra a polícia já não é marginal.

É necessário lutar contra a polícia: é uma questão de 
sobrevivência para tantos de nós.

Toda a gente 
odeia a polícia.
Contra a ordem. 

Pelo canto livre do pássaro.
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Morre muito jovem, aos trinta e três. Autor de uma escurecida 
pintura, a acertar o passo com a derrota do bonapartismo, com 
«o naufrágio de França». Muitas das suas telas consistem em re-
tratos atravessados pela doença, pela angústia. Géricault nunca 
foi um pintor das grandes famílias. Fixou os esquecidos, os ig-
norados, os que não ocuparam uma posição social de mérito.

  r e t r at o s 
à  l a  m i n u ta

Emanuel Cameira

Théodore 
Géricault 
(1791-1824)

Le chat mort – 1820

Que Deus me amaldiçoe e maldiga, que reduza

a um punhado de cinzas este desprezível que sou

se de novo eu próprio estorvar por culpa ou vergonha

o florescer da minha ternura até à luxúria como rosa vermelha

O meu caralho foi caluniado e só a ele devo ser leal. A ninguém

essa culpa senão a mim que sou todo intrigas com esses

que temem provocar-me, ir longe demais, e desconfiam 

daquilo que tem futuro.

   Deixai-me berrar, verter lágrimas quentes

por ti, meu sexo solitário e desgraçado neste mundo louco 

onde há já quarenta anos que imploras e imploras 

e de novo imploras

porque este é o único mundo que há,

a minha rosa em farrapos entre humanos desbaratos.

A verdade é também a sua busca: 
Como a felicidade, e não vai ficar de pé.

Até o verso começa a corroer 
No ácido. Busca, busca;

Um vento move-se um pouco, 
Movendo-se num círculo, tão frio.

Como devemos dizer? 
Em discurso corrente –

Agora temos de falar. Já não estou certo das palavras, 
A entrós do mundo. O que é inexplicável

É a ‘preponderância dos objectos’. O céu doura 
Todos os dias com essa predominância

E então tornámo-nos no presente.

Temos de falar agora. O medo 
É o medo. Mas abandonamo-nos um ao outro.

LE
VI

AT
ÃPaul Goodman

[trad. por André Tavares Marçal]

GEORGE OPPEN
[trad. por António Albata]
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São palavras de um homem que se dirige a um nu-
meroso grupo de gente armada. Encontramo-
-nos na cadeia de Alcalá de Henares (Madrid) 
e corre o mês de Dezembro de 1936. Horas 
antes, a aviação fascista bombardeara a 
localidade e fizera muitas baixas. Pouco 
depois um enorme grupo de cidadãos 
indignados, encabeçados por milicia-
nos de armas na mão, concentrara-se 
às portas da casa de reclusão. É sua 
intenção vingar-se nos presidiários da 
injusta agressão à população. Mas uma 
figura se interpõe entre a multidão e a 
segunda porta gradeada, já que a pri-
meira havia sido transposta. É Melchor 
Rodríguez, um anarquista que quatro 
dias antes havia sido nomeado dele-
gado geral de prisões, um cargo equi-
valente ao actual Director de Instituições Penitenciárias. 
Todos o conhecem e sabem do seu prestígio e valor.

Com esta acção, Melchor salvou a vida a mais de mil e 
quinhentas pessoas.

Uns seis meses antes, os militares haviam feito um gol-
pe de Estado que fracassou, originando a Guerra Civil Es-
panhola (1936-1939).

Melchor Rodríguez nasceu no bairro sevilhano de Tria-
na no ano de 1893. O seu pai morreu num acidente laboral 
nos molhes fluviais do porto de Sevilha quando Melchor 
era uma criança e a sua mãe teve que sozinha criar os seus 
três filhos, cosendo e trabalhando como a Carmen de Bi-
zet: na Real Fábrica de Tabacos de Sevilha.

Começou Melchor Rodríguez a sua vida laboral como 
aprendiz de caldeireiro. Pouco mais tarde, percorreu a An-
daluzia de capeia em capeia a testar a bravura de bezerros 
para touros de lide, perseguindo o sonho de ser toureiro. 
E alcançou-o. Debutou em Sanlucar de Barrameda com 
20 anos e foi lidando em praças cada vez mais importan-
tes até que chegou a tourear em Madrid: a meta de todo o 
destro. Em 1918 sofreu uma colhida muito grave na praça 
de touros da madrilena Porta de Alcalá e dois anos mais 
tarde retirou-se das arenas.

Em 1921 foi admitido numa oficina de Madrid como 
chapeiro. De imediato se filiou na União Geral de Traba-
lhadores (UGT), de ideologia socialista. Pouco mais tarde 
uniu-se ao Agrupamento Anarquista da Região Centro e 
depois iniciou a militância na Confederação Nacional 
do Trabalho (CNT), de corte anarco-sindicalista. O seu 
compromisso social fez com que fosse detido e frequente-
mente encarcerado, conhecendo as prisões monárquicas 
e também as republicanas. Assim nasceu em Melchor o 
gérmen da luta pelos direitos dos presos.

Ao iniciar-se a Guerra Civil que deu lugar à Revolução 

Social defendida pelos libertários, quatro anarquistas 
ocuparam cadeiras ministeriais. Um deles foi o membro 
d’Os Solidários Juan García Oliver, que foi nomeado mi-
nistro da Justiça.

García Oliver nomeou por sua vez Melchor Rodríguez 
delegado especial de prisões de Madrid, a 10 de Novem-
bro de 1936. A intenção do ministro era que um homem 
íntegro, insubornável e com uma personalidade muito 
marcada impedisse os fuzilamentos extra-judiciais que 
alguns elementos incontrolados organizavam. Mas dadas 
as pressões que alguns membros de organizações repu-
blicanas exerceram sobre a sua pessoa, Melchor demitiu-
-se quatro dias depois.

Observando a deterioração das condições nos centros 
penitenciários, o ministro voltou a contar com Melchor 
Rodríguez para ocupar um posto de maior responsabili-
dade: delegado geral de prisões. O seu âmbito era agora o 
de toda a Espanha republicana.

Era o dia 4 de Dezembro de 1936 e o nosso protagonista 
tinha uma difícil tarefa por diante.

Desde 7 de Novembro que ocorriam fuzilamentos de 
presos em diferentes lugares dos arredores de Madrid – 
Paracuellos de Jarama, Torrejón de Ardoz…, etc. –, numa 
tentativa por parte das autoridades comunistas de esva-
ziar as cadeias perante a iminente tomada de Madrid pelo 
Exército fascio-franquista. No preciso momento em que 
chegou ao cargo, Melchor acaba com os assassinatos com 
a simples ordem de não transferir nenhum preso entre as 
19 e as 7 horas. Esta acção granjeou-lhe a inimizade de 
José Cazorla e de Santiago Carrillo, que eram as cabeças 
visíveis da Junta de Defesa de Madrid.

Chegou Melchor a viajar pessoalmente em alguns com-
boios de transferência de presos para evitar execuções 
extra-judiciais. E, como já sabemos, em muitas ocasiões 

acudiu a estabelecimentos prisionais nos quais tinham ocorrido 
intenções de linchamento. Jogou a vida e a liberdade pela segu-

rança e melhoria das condições dos detidos, sem ter em con-
ta a sua ideologia ou importância estratégica. Por exemplo, 

salvou a vida a um enorme número de personalidades 
do bando franquista que se encontrava sob a sua cus-

tódia. Entre outros muitos: a Serrano Súñer, cunhado 
do general Franco e posteriormente um dos seus 

ministros; ao general Muñoz Grandes, depois 
comandante da Divisão Azul; e aos cabecilhas 

falangistas Sánchez Mazas e Raimundo Fer-
nández-Cuesta.

Por fim, os dirigentes comunistas 
conseguiram que Melchor fosse des-

tituído como delegado geral de pri-
sões a 1 de Março de 1937, passan-
do a ocupar-se do escritório que 
geria os cemitérios de Madrid.

Quando Melchor se viu obriga-
do a abandonar o seu posto nas 
prisões, foram retomados em cer-
ta medida os excessos carcerários 
e os fuzilamentos incontrolados, 
mas já sem a virulência anterior.

Um mês antes de os fascistas en-
trarem em Madrid, na derradeira 

fase da Guerra Civil, Melchor Rodríguez García foi nome-
ado alcaide da capital.

Quando a guerra terminou foi detido, encarcerado 
e condenado à morte pelos tribunais franquistas. Não 
obstante, como a tantos outros, a sua condenação foi 
permutada e cinco anos depois obteve a liberdade. A sua 
militância anarco-sindicalista levou-o depois à prisão 
em algumas outras ocasiões.

Morreu em 1972 em Madrid. No cemitério no qual foi 
enterrado (o de San Justo) foi cantado o hino da CNT – A 
las barricadas – em plena ditadura e na presença de ex-
-ministros de Franco.

A figura de Melchor foi nos círculos anarquistas sem-
pre controversa: o facto de ter livrado da morte tantos 
presos que depois foram importantes artífices da ditadu-
ra franquista; a sua convivência desenfadada com inte-
lectuais de direita; a criação de um lugar seguro para dar 
refúgio a pessoas perseguidas na Madrid republicana; as 
simpatias que despertou em importantes elementos da 
hierarquia fascista, etc., fez com que muitos libertários 
renegassem o seu trabalho e comportamento.

Actualmente, há unanimidade no reconhecimento do 
movimento acrata a este homem que foi um anarquista 
amante da paz e da humanidade.

O Ayuntamiento de Alcalá de Henares instalou em 
2017 uma placa em sua honra no muro da antiga cadeia. 
Em 2016 o Ayuntamiento de Madrid deliberou atribuir o 
seu nome a uma rua. Uma dependência da actual cadeia 
de Alcalá-Meco (Centro de Inserção Social) tem o nome 
de Melchor Rodríguez desde 2009.

Esta é a história de um anarquista: 
pura contradição.

Fernando Barbero Carrasco
(trad. Carlos d’Abreu)

– Se quereis matar algum preso, tendes 
que passar por cima do meu cadáver! 
Se entrais, darei ordem para que se 
distribuam armas aos reclusos e 
assim se possam defender.
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A Batalha inicia agora uma nova secção dedicada aos textos enviados pelos leitores. 

São eles que passam a gerir esta página e é deles a responsabilidade de darem a cara pelas opiniões veiculadas. 

Assim, a redacção procura que o jornal seja não só obra dos seus contribuidores, como também dos seu leitores: 

são todos eles que constroem a cada número este jornal de expressão anarquista, em diálogo sempre controverso.

A busca da verdade, quer do ser do Homem quer da existência de que este se vê rode-
ado, continua, perspectivando a prorrogação infinita do término seu. Chega a altura, 
porém, em que o aluno – que é como quem diz o alimentado, o que recebe alimento –, 
embora ciente da fome cada vez mais estridente que o incita a continuar sem distrair, 
resolve libertar-se dos grilhões desse monstro e prender-se com os de outro, o da culpa 
e remorso de o ter feito. De facto, por toda a experiência da fome, com a qual se torna 
especialista no seu próprio aprofundamento, compreende a dada altura o aluno que 
nunca se verá livre dela, ou melhor, que ainda com ela há-de partilhar a peregrinação 
até ao longínquo, mas presente, destino perfeito. Sendo as forças deste aluno débeis 
em carácter, tendo-se ele refugiado no conforto esforçado da fome e por ele fugido às 
determinações custosas de quem parece não a ter sentido nunca, e por sentir o choro 
do mundo que clama a maioridade há tanto – maioridade que nunca teve ainda, mas 
a que se arroga desde o Iluminismo com a maior impaciência –, entendeu ser agora 
altura de se decidir a decidir por alguma via de acção na sociedade. 

Via errada será certamente, via arrependida e irrazoável daqui a tempos, que todas as 
oportunidades nos dão de condenar ou congratular o antigo, mas ainda assim via, que 
é o que apetece ao espírito e o que me acalma essoutro, o de ser no meu tempo. Uma 
distracção será, portanto. Que seja algo proveitosa ou interessante e divertida, como 
o deve ser uma distracção. E oxalá consiga saciar e deixar de ser aluno em tempo útil, 
nem que seja para deixar de ser. 

Dado que nos faltam, aos esfomeados da compreensão, as certezas apodícticas sobre 
o ser do Homem, tomando a sua subjectividade como o ponto referencial da existência 
dele e de tudo o que não é ele ou parece ser diferente dele, o que resta será uma sensação 
mais ou menos cartesiana de que o reduto desta existência redutível sou eu ou são os 
demais como eu que parecemos individuais, isto é, eus. Tais sujeitos relacionam-se en-
tre si forçosamente, por assentarem num terreno aparentemente comum, composto de 
elementos acessíveis a qualquer de nós que partilhe alguma capacidade sensitiva que 
aparentemente recebemos por anatomia e fisiologia que nos fazem, cada um como o 
outro, seu semelhante. Cabe nesta sensação a primazia para um certo individualismo 
que é temperado pela recordação das semelhanças com esses exteriores semelhantes 
e a necessária (aparentemente) extensão a eles destes caracteres que nos atribuímos a 
título pessoal. Neste contexto, é de notar que, embora semelhantes em condições de 
feitura orgânica, digamos natural, esta acentuação da sensação de individualização 
de uma generalidade natural leva a que façamos a distinção entre cada um que se diz 
desta espécie, gerando ingenuamente o paradoxo de tanto defendermos a igualdade 
entre nós – não preciso de explicitar este «nós», dada a força desta ideia de igualdade 
– como a nossa diferença. Sem entrar em argumentações justificativas do sentido ou 
pertinência de tal paradoxo, deixemo-nos ficar com a sua sensação, que para o que 
expusemos é de importância vital. 

É esta dualidade que ao longo da História humana nos compromete uns com os ou-
tros ao mesmo tempo que nos exige a solidão de sermos alguém fora dos restantes. 
A ideia grega de que o Homem é um ser social ou político – o que representa o mes-
mo para o caso – é sinal precisamente desta tensão entre o eu e o nós, entre a sin-
gularidade que se toma independente de tudo o mais, agarrada, sem o poder dizer 
ainda, à solidão certa de Descartes, e a colectividade que vem salvar o próprio dessa 
solidão, solidão que se torna apenas aparente, sem nenhum sentido naquela supos-
ta verdade descoberta pelos Gregos acerca daquilo que o Homem é. De forma seme-
lhante, a formação de cidades-estado reflecte essa visão de um conjunto formado por 
unidades e até por sua própria vontade, o que sucede de cada vez que uma nação ou 
um povo decreta por qualquer meio – constituição, literatura, obra cultural material, 
histórica – a sua vigência como unidade de unidades, até ao cúmulo de tal unidade, ou 
supra-unidade afinal, se arrogar a ser a única legítima nos corolários da investigação 

DECLARAÇÃO
João Pedro Marques

ontológica humana. O advento da liberdade do povo oprimido é o prelúdio da liberda-
de do indivíduo oprimido por esse povo, isto é, apesar de nos identificarmos enquanto 
povos (imagética que serve propósitos de força actuante no mundo: só o alinhamento 
das massas debaixo de um título comum consegue inspirar uma força que dirige os ca-
minhos dos indivíduos sem os próprios decidirem desses caminhos), nunca é o povo que 
sofre, são sempre eu e eu e eu; ora, só depois do povo libertado é que vem a possibilidade 
da libertação do indivíduo (esta afirmação é de um historicismo tal, quase marxista, que 
me vejo forçado a reformulá-la, a bem da claridade da exposição), ou, dito de modo me-
nos dogmático: parece-me que o indivíduo ganha mais espaço para a sua emancipação 
quando não tem de se ocupar com a ocupação da sua realidade por uma outra, que é 
costume histórico ser «estrangeira», se falamos na ordem de povos. Quando cada povo-
nação se ocupa de si mesmo, o que vemos, ou estamos a ver, é a redução do âmbito da 
realidade do indivíduo a margens mais próximas dele próprio, ou seja, parece que po-
demos afirmar haver uma fragmentação da entidade «povo» ou «nação» mais manifesta 
ao olhar individual, que antes se apropriava mais facilmente de um olhar colectivo em 
grande escala para observar a realidade, entrando agora no processo de individualizar 
cada vez mais esse olhar, descobrindo novas oposições entre entidades cada vez mais 
pequenas em composição até chegar ao próprio indivíduo (teoricamente): interessa-nos 
em particular falar dos partidos e doutras organizações com desígnio político e social 
(sindicatos, organizações culturais, ordens profissionais...) que pretendem exercer poder 
por representação de interesses comuns não propriamente entre indivíduos, mas entre 
indivíduos-componentes dessas mesmas organizações. Quando não há coincidência de 
interesses, aí é que o indivíduo se torna sozinho e como que experimenta a falta da sua 
emancipação, que sempre foi falta vigente, mas nunca bem consciente: a impossibilida-
de de se fazer ouvir senão através de uma qualquer aparelhagem associativa. Sinal claro 
desta tomada de consciência da individualidade e ainda até da opressão que ela sofre 
é a fabricação e a utilização de plataformas online para todo o género de transacções 
directas entre indivíduos, OLXs, stremios e afins. Que representam estes instrumentos 
senão uma movimentação em direcção ao indivíduo e à sua emancipação em relação às 
estruturas institucionalizadas? 

A minha escolha tem de se prender ao que me foi dado alimentar e ao que me é dado 
olhar presentemente. 

Pelo que afirmei, tem de haver nesta escolha um componente individual preponde-
rante. Certo é que o exposto não abrange nem um décimo daquilo que me leva à indivi-
dualidade, para isso falta a exposição de uma fenomenologia, a investigação axiológica, a 
exploração da própria sensação de ser e ser eu, assim como preocupações mais práticas 
como não me comprometer com qualquer corrente política, de modo a deixar espaço a 
decisões posteriores, à medida do aperfeiçoamento do pensamento e da alimentação, 
preocupações certamente baseadas numa lógica hipocrática de non nocere. 

Foi talvez infeliz o prelúdio que antecede estes parágrafos finais, dando a ideia de 
que a minha escolha se enquadra naquilo que vejo como um movimento necessário da 
História, tendo eu escolhido ficar no seu «lado acertado»; não podia ser isso mais errado, 
queria só confessar ou ensaiar um pensamento que me tem surgido no esforço por inter-
pretar mais o meu próprio tempo e não ficar refém do passado com que me alimento, já 
que é a necessidade de actualidade, de compromisso com a vida, expressos no princípio 
do texto, que me levam a decidir por alguma coisa e a desejar sequer analisar o mundo 
rodeante. Tem esta declaração a pretensão de patentear um sentimento. 

Escolho então, como via político-social mais adequada à razão do indivíduo e como 
via de acção por que regerei as discussões públicas de termos públicos, um ANARQUIS-
MO e um CEPTICISMO, respectivamente. 

[Nota: este texto foi escrito antes de ler O Único e a Sua Propriedade.] 

recebido a 27 de Julho de 2020

na volta do correio
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É cada vez mais difícil não alinhar com a ideologia dominante, pelo menos aparentemen-
te. Ideologia porque ela é só uma, a do capitalismo. Pode ser uma versão ligeiramente mais 
humana como o da esquerda partidária ou totalmente neoliberal como o da direita, mas 
a ideologia é uma e só e sempre a mesma. O que mudam são as moscas, lá dizia o outro. 
Faz diferença votar nuns ou noutros, mas não faz assim tanta. Não verdadeiramente. Não 
o suficiente para fazer diferença. Isto não será novidade para ninguém mas, se considerar-
mos este estado da nação no contexto da pandemia, somos forçosamente lembrados das 
famosas palavras de Salgueiro Maia, sobre o estado-a-que-isto-chegou no seu discurso, 
momentos antes de sair para a revolução de Abril. 

Que a pandemia é pau para toda a obra, está mais que entendido. Que é a culpada da cri-
se, do comportamento desbragado da juventude, das atitudes despreocupadas dos idosos 
e de mais um par de botas estamos cansados de o saber pela mão dos jornalistas. Jorna-
listas que cada vez se confundem mais com gurus das redes sociais, menos preocupados 
em transmitir informação do que opinião. É por isso que se assiste, sub-repticiamente no 
meio de peças jornalísticas televisivas, a discursos na primeira pessoa e ilacções acerca de 
medidas sanitárias assentes em juízos que não competem a jornalista algum digno desse 
nome. Particularmente quando o assunto é outro e quando se assiste permanentemente 
a desrespeito e desinteresse pelas normas da DGS, por parte de entidades oficiais. Em tais 
momentos, os arautos do jornalismo esquecem-se de mencionar a quebra do protocolo 
COVID-19. Apenas se lembram disso quando são jovens a festejar nas ruas. Quando são 
claques de futebol em ajuntamentos de centenas, a pandemia já não é um assunto. Da 
mesma forma que os ajuntamentos em eventos culturais são considerados um perigo de 
contágio e damos por nós mascarados para ir ao teatro, mas não para ir a um restaurante. 
Que a cultura é tratada como comodidade pelo sistema, não é segredo, mas agora passou 
a ser encarada como uma comodidade inferior, quando não um empecilho que se tolera 
porque, mal ou bem, quem detém os seus postos de trabalho ainda é eleitorado.

Tudo isto é meramente sintomático de que a suposta democracia revelou finalmente a 
sua cabeça atroz. Mesmo para aqueles que se contentam em exercer a sua liberdade em 
meros actos consumistas e praticando o voto ao escolher o senhor do feudo de tantos 
em tantos anos, ficou claro que os direitos podem ser revogados quando qualquer gover-
no assim o entender. E que a constituição, já o pedia a Manuela Ferreira Leite, pode ser 
suspensa a bel-prazer dos governantes. Para tal, não é preciso uma pandemia nem uma 
guerra ou uma catástrofe. Basta que os senhores dos nossos destinos decidam que existe 
a sua ameaça e aqui estamos nós armados de máscara, luvas, gel desinfectante e uma fita 
métrica, limitados em muitas das nossas supostas liberdades.

Que tenha havido uma pandemia, poderá até ter sido verdade algures no tempo, de 
acordo com a OMS. Mesmo que possa não o ser por outros pressupostos. Mas onde está a 
pandemia agora, excepto nas conferências de imprensa da DGS e nos jornais nacionais? 
Nas estatísticas fantasmagóricas dos contágios que se infectam uns aos outros, sem prati-
camente ninguém ficar doente? E na contínua obsessão de testar assintomáticos para os 
fecharem em casa, em modo recolher obrigatório da era digital? Se ao início foram poucos 
os médicos, cientistas, virologistas, epidemiologistas e outros istas que questionaram as 
medidas e os pressupostos que alimentaram toda esta distopia à portuguesa, são de várias 
frentes as vozes que agora se fazem ouvir. Fazem-se ouvir em colunas de opiniões perdi-
das na internet ou publicações com pouco alcance nas redes sociais, isto é. Não nos meios 
de comunicação massificados, co-responsáveis com o governo e oposição por este ensaio 
ditatorial que habitamos. Em que crianças são proibidas de tocar outras crianças, velhos 
morrem de solidão e negligência mais do que nunca, doentes são ainda mais desprezados 
pelo SNS. E o nosso racismo estrutural, que não é tão colorido como o do outro lado do 

COVID-19: o bode respiratório
Hugo Filipe Lopes

Atlântico, manifesta-se na forma duma caça às bruxas digna do gabinete de Joseph Mc-
Carthy. Mas em vez dos «vermelhos», anda-se à procura dos positivos nos bairros sociais, 
na construção civil e nas limpezas domésticas. É uma maneira muito André Ventura de 
dizer que o problema está nos pobres e deserdados que frequentemente têm cores, raças, 
credos e nacionalidades que não se encontram representadas na maioria, a tal que os 
CHEGAs e os PNRs dizem estar a ser oprimida pela ausência de deveres das minorias. 
Enquanto Portugal se indignou, e bem, com o que aconteceu a George Floyd, não há uma 
alma que se indigne publicamente com a perseguição feita aos habitantes dos bairros 
sociais. E a ter dúvidas que há dois pesos e duas medidas, basta ver que havendo dezenas 
de infectados no armazém de distribuição da Sonae da Azambuja e em lojas Pingo Doce, 
as medidas não foram as mesmas que as aplicadas na Quinta da Princesa, por exemplo. 

E sobre medidas recomendadas pela OMS e DGS, que mudam ao sabor do vento, que 
é como quem diz ao sabor dos interesses, há que considerar isso mesmo: os interesses. 
Serão essas entidades defensoras dos nossos melhores interesses e estarão a agir com 
base em evidências cientificas? É que as evidências científicas geralmente sofrem de uma 
ambivalência impossível de resolver, que tanto provam uma coisa como o seu contrário, 
por norma de acordo com as entidades que financiam os estudos. Depois existem outros 
factores a considerar, como a metodologia estatística utilizada, a revisão de pares ou os 
factores de confusão. Não basta dizer «É um estudo, estúpido!». 

É a longo prazo que vamos perceber se as máscaras vieram resolver um problema ou criar 
problemas novos, quer respiratórios, quer de outra ordem. Aqui é que o problema começa, 
pois o mundo está tão polarizado relativamente a este assunto que só é possível estar de um 
ou do outro lado da barricada. Na prática, tal significa que ou se acatam as normas da OMS 
ou se é automaticamente empurrado para o lado do Trump e do Bolsonaro. Tanto um como 
outro são meros aproveitadores desta situação, como foram de outras antes. A identifica-
ção automática que jornais, TV e redes sociais impõem às vozes dissonantes da narrativa 
vigente são apenas mais uma forma de silenciar os críticos. Juntando-se esse estratagema 
a outros como a o lápis-azul do Facebook, pomposamente apelidado de fact-checker, que 
impede toda as publicações que forem contra as normas vigentes. É assim que se começa a 
mutilar a liberdade de expressão, seja o conteúdo o que for. 

Todas estas barreiras, que mais não são do que a alt-right do politicamente correcto le-
vado ao extremo, constituem a pedra basilar da narrativa vigente, agora mais do que nun-
ca assente no medo. Não da fome e do desemprego, mas também disso, e sim da morte, 
nossa e de quem amamamos. E tão fundo está impresso o medo que estamos dispostos a 
destruir o que resta dos poucos laços sociais que ainda tínhamos. Quando esses laços so-
ciais desaparecerem, pelo menos da forma tradicional, menores e mais debilitados serão 
os círculos de resistência que ainda existiam. E mais desamparados estaremos todos face 
a dificuldades que surjam, porque o estado social mantêm o distanciamento.

Obviamente que no meio de tudo isto continua a destruição quer do ambiente, quer das 
poucas condições laborais e sociais que existiam. Agora menos visíveis, porque estamos 
entretidos com um vírus. Agora, tal como noutros momentos difíceis da história, o poder 
vigente sustenta-se na divisão para reinar, assim como na transfiguração do cidadão em 
agente de denúncia dos seus pares. Certamente que a polícia continua a ser o bastião da 
propriedade e do estado, não dos interesses dos cidadãos, quem deveriam servir.

Mas enquanto as tentativas de debate relativamente não só à gravidade do COVID-19 
estiverem envoltas no histerismo mediático das estatísticas dos infectados e mortes, e 
quem procura perceber o que se passa realmente for agrupado com Trumpistas, Bolsona-
ristas, conspirativos, reptilianos e outros que tais, o baile de máscaras continuará, sempre 
marchando pela mesma batuta. Pelo menos até à cortina final.

recebido a 23 de Julho de 2020

na volta do correio
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Antes da chegada triunfal da mais recente peste, já Jú-
lio Henriques escrevia no editorial deste número que «o 
mundo em que passámos a viver é um mundo que ener-
gicamente progride na doença». Mas não se apressem 
a curvar-se perante o oraculismo do editor, que ele dir-
-vos-á que nada disto é surpreendente e que dava para 
ver a umas boas milhas de distância. Afinal, para quem 
há muito se dedica à compreensão da ruína provocada 
pela modernidade, uma pandemia é só mais uma conse-
quência natural do colapso. Mas o colapso corre também 
o risco de se tornar um significante vazio dentro em bre-
ve, ou tornar-se mesmo unimodal, caso a sua leitura seja 
feita apenas a partir do contexto ambiental e económico. 
Contra esta abordagem hegemónica, Jorge Leandro Rosa 
escreve um belíssimo e exigente ensaio sobre as diferen-
tes declinações do colapso, seja enquanto conceito, seja 
como discurso de governança das coisas públicas. Ora, é 
precisamente nesta leitura anti-colapsológica que, para-
doxalmente, se encontra todo o potencial político do co-
lapso. Fabricar uma genealogia do colapso permite olhar 
criticamente para o teologismo escatológico e apocalípti-
co (mesmo nas suas expressões laicizadas), compreender 
a relação entre acidente, risco e actualidade, ao mesmo 
tempo que se alumia a forma como o próprio colapso foi 
integrado nos modelos de governação e nos sistemas de 
prevenção. Também paradoxal é a forma como o chavas-
cal político apregoa a sua missão salvífica de protecção 
do mundo, enquanto contribui para a sua própria des-
truição. Há mais pontos interessantes no ensaio (tana-
tofobia ou, pelo menos, ocultação da morte; alteridade e 
reconhecimento), mas o que é mesmo importante referir 
é que este texto é estrangeiro (não é o único, e também 
não é singular na Flauta de Luz) ao próprio ambiente edi-
torial português, que se vai contentando com uns textí-
culos pré-formatados e paternalistas em relação ao leitor, 
exigindo-lhe pouco trabalho e pouca atenção.

Além do colapso, neste número também podem ser lidos 
textos informativos sobre a realidade política brasileira e a 
complexa rede de influências e dependências montadas 
pela administração Bolsonaro (Paulo Barreiros, «O Brasil 
a caminho de uma nova idade das trevas»), ou uma breve 
historiografia do movimento dos Coletes Amarelos (Gérard 
Lambert, «A insurreição dos Coletes Amarelos»). Também 
não falta o texto habitual sobre o decrescimento, desta 
vez da lavra de Álvaro Fonseca, que aventa um problema 
muito pertinente: que fazer perante o surgimento de dis-
cursos decrescimentistas que se desumanizem a tal ponto 
que o próprio controlo populacional pode ser legitimado? 
Será no interstício entre a natureza e o humano, entre o 
ecocídio e o genocídio, que surgirá uma solução política. 
Há, no entanto, outro ponto aflorado nesse texto e que é 
transversal a toda a revista: trata-se da crítica à tecnologia 
moderna. Mas não se poderá pensar que a tecnologia mo-
derna é neutral e que o seu produto é consequência da for-
ma como ela é utilizada por humanos? Longo, longuíssimo 
debate, que mobiliza figurões de todo o espectro político. 
Desde Heidegger, que desconfiava dessa neutralidade hi-
potética, até Polanyi, que falava da necessidade de uma 
responsabilidade moral na utilização da tecnologia. Próxi-

à  l u p a
mo do primeiro está o colectivo Pièces et Main d’oeuvre, 
que responde à pergunta nos textos «Apelo aos Chimpan-
zés do futuro contra o trans-humanismo» e «Totalitarismo 
democrático»: «Se a tecnologia é neutra, é unicamente em 
termos politiqueiros. Nesta matéria não há linha divisória 
entre a direita e a esquerda. O partido da Máquina é um 
partido total.»

Se a anti-modernidade da Flauta de Luz pode ser de-
tectada na crítica que é empreendida contra a tecnologia, 
também o pode ser na aproximação à geopoética de Ken-
neth White, que compõe o dossier principal deste núme-
ro. Mesmo que as propostas literárias não sejam as mais 
convincentes (não surpreende que tenha surgido um bot 
de twitter que cria automaticamente haikus geopoéticos; 
vejam a sátira em @_geopoetics), vale a pena ler a «Carta a 
Portugal a propósito da geopoética», um excelente ensaio 
sobre as possibilidade do nomadismo. Há uma evidente 
aproximação a Deleuze (o próprio White confirma-o na 
entrevista ao editor), que é particularmente pertinente 
nos tempos que correm, em que a fixidez da normativi-
dade identitária parece ter tomado conta do esquerdismo 
lifestyle. A proposta geopoética ganha aqui um enorme 
interesse de discussão, particularmente se pensarmos 
nos pontos de fuga possíveis. E para White essa eman-
cipação não pode nem ser alcançada na subjectividade 
total, nem na fisicalidade da natureza, pois além do ve-
lho maniqueísmo sujeito-objecto há uma proposta para 
uma fluidez em que a materialidade da terra se confunde 
com o humano. Demasiado neo-telúrico? Claro que sim. 
E essa talvez seja uma das críticas mais razoáveis a fazer a 
White, que vê na frugalidade uma forma de emancipação, 
quando às vezes não é mais que um privilégio. Afinal, não 
está ao alcance de qualquer um arrumar a trocha, insta-
lar-se no campo e desfrutar da vida como nómada (digi-
tal?). A vidinha também vai acontecendo na urbe, entre 
trabalhos precários e espaços de convivialidade. Localizar 
no natural-rural o único foco da libertação retira força ao 
argumento de que também a cidade pode e deve ser to-
mada como espaço de resistência.

Resta ainda tecer alguns breves apontamentos so-
bre duas secções temáticas da revista. Para quem quiser 
compreender melhor o debate internacional em torno da 
prostituição no meio anarquista, entre a abolição e a libe-
ralização, não precisa de ir mais longe. Há um belo artigo 
sobre o tema, da autoria de Francis Dupuis-Déri, em que 
se procede a uma historiografia dos discursos e debates 
do final do séc. XIX e início do séc. XX. Também por cá 
houve debates intensos sobre o tema: na década de 1920, 
a discussão entre prostituição regulamentada e abolicio-
nismo encheu as páginas de A Batalha, através de inúme-
ros artigos de Adelaide Cabette e Arnaldo Brazão sobre 
o tema. Outro assunto que mereceu particular atenção 
relaciona-se com as questões pedagógicas, a educação 
da criança e uma perspectiva profundamente geriátrica. 
Nada de novo, tendo em conta que não raras vezes os 
textos sobre essas temáticas revestem-se de um carácter 
muito prescritivo. Neste número da Flauta, não foi excep-
ção, com dois textos bizarríssimos. Num deles pode ler-se 
que «[a] sociedade brasileira tem o recorde mundial de 
mortes por armas de fogo entre homens, homens negros. 
Será que não dá para parar? É lógico que temos violência 
obstétrica, que temos desmame precoce, que temos re-

lações disfuncionais entre pais. Temos também o recor-
de de abusos sexuais na infância. É lógico que tudo isto 
contribui. Ainda assim, realmente, nas famílias que, por 
alguma razão, ficaram sem electricidade durante algum 
tempo, acabaram por descobrir que estavam resgatando 
a família. Pessoas que ficavam sem a televisão porque 
se tinha estragado, também passaram por essa experi-
ência.» (Eleanor Madruga Luzes, «A tecnologia e o de-
senvolvimento cerebral»). Noutro, de um intelectual da 
praça refractária: «A verdadeira violação da infância não 
é apenas cometida por padres pedófilos, é-o também por 
quem comercializa consolas portáteis» (Anselm Jappe, 
«O que é que falta às crianças?»). Além de uma clivagem 
geracional que é reforçada nestes textos (o tom é quase 
sempre do velho que grita «no meu tempo é que era»), há 
resquícios de um neo-ludismo que facilmente pode res-
valar num qualquer tipo de conservadorismo, que, como 
sabemos, não é monopólio das direitas. 

Finalmente, umas observações para fechar: a qualidade 
do ofício de edição do Júlio Henriques não precisa de ne-
nhuma olho de lince. Às vezes, basta abrir e folhear a revis-
ta para perceber o trabalho de sapa que ele executa para 
beneficiar o leitor. Refiro-me às extensas bibliografias que 
fecham alguns textos e às inúmeras notas de rodapé com 
informações sobre as traduções de livros em português, 
que permitem que qualquer pessoa que esteja interessa-
da possa consultar as referências dos autores. Para além 
disso, ainda teve tempo para sacar um belo poema intitu-
lado «I&DT». E agora que o jornal Mapa acabou de editar 
o Transumano, mon amour, escrito pelo Andrea Mazzola, 
também importa dizer que a Ana Marques deixou aponta-
mentos importantes sobre o transumanismo neste núme-
ro da revista. Entretanto, já saiu o #7.
[R.]

Flauta de luz #7 
abril de 2020

Depois da chegada triunfal da mais recente peste, etc. 
etc. Uma das variadíssimas coisas que se pode desta-
car na Flauta de Luz (e vou tentar tratar disso) é de que 
a revista não anda a surfar a espuma dos dias e recusa 
descaradamente vincular-se ao presentismo que tomou 
conta do periodismo. Um dos grandes responsáveis dis-
so é o jornalismo, que é aliás criticado em algumas pas-
sagens das mais de 280 páginas que compõem este nú-
mero, quando se recorre à já célebre (porventura gasta, 
também) diatribe de Karl Kraus. Ao ler-se uma revista 
ou um jornal dá a impressão de que toda a gente anda 
a correr atrás do prejuízo ou a tentar antecipar-se ao seu 
próprio tempo, tentando desvendar o porvir. Fazer uma 
arqueologia da produção jornalística dos últimos meses 
certamente que permitirá compreender quantas dessas 
antecipações falharam redondamente. Talvez até seja 
bom sofrer desta maleita contemporânea que se decidiu 
nomear como «falta de tempo», para evitar perdê-lo com 
estes exercícios proféticos. A Flauta não é afectada por 
esse problema e talvez o principal elogio que se deva fa-
zer é qualificá-la de intempestiva. E é intempestiva por-
que não vive da actualidade sufocante e não se subjugou 
ao tema totalizante do ano. É claro que a pandemia é 
abordada neste número, com particular destaque para o 
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texto do colectivo Chuang, mas a vida vai acontecendo lá 
fora e há que continuar a observar atentamente a acelera-
ção dos meios de dominação em torno.

Por isso, para quem estiver à procura de uma revista 
desalinhada com o percurso que tem sido delineado nos 
últimos sete anos vai ficar desapontado. A crítica à tec-
nologia moderna regressa com artigos sobre o 5G (Cor-
sino Vela, «Uma guerra real num mundo virtual»), Web 
Summit (Jorge Leandro Rosa, «Web Summit: o cresci-
mento do pós-mundo») ou alienação e narcisismo na era 
digital (Anselm Jappe, «Fetichismo e narcisimo, base do 
capital?»), tal como continuam os contributos «para uma 
antologia da poesia ameríndia contemporânea» (com 
destaque para o texto da Tria Andrews). Talvez o tom des-
te número seja, no entanto, um pouco diferente dos an-
teriores, com mais dissensão interna e menos monocór-
dico, dispondo-se à controvérsia como incentivo a uma 
abertura de mundos. Por exemplo, a tomada de posição 
sobre qual o lado da luta ecológica em que se encontra a 
Flauta torna-se ainda mais explícita através do artigo pa-
ródico «Advertência final ao planeta Terra» ou do ensaio 
«O “Aviso à Humanidade” erra», no qual se promove um 
distanciamento em relação aos promotores do «Aviso dos 
cientistas à humanidade», por não haver nesta qualquer 
lugar para uma avaliação estrutural do problema ecoló-
gico e da sua relação íntima com o predadorismo tardo-
capitalista: o que Salvatore De Rosa e Jevgeniy Bluwstein 
propõem é uma economia política da crítica ambiental 
contra a despolitização dos emocionados avisos da elite 
científica. Também o regresso da colaboração de David 
Watson, por exemplo, é revelador do posicionamento da 
revista, agora dentro do espaço do ecologismo radical. 
Talvez seja necessário lembrar que há coisa de 25 anos 
Watson lançou o seu polémico Beyond Bookchin, uma 
continuação da crítica ao ecologismo social de Bookchin 
que se tinha já iniciado nas páginas da revista Fifth Estate. 
Watson é, aliás, um dos visados por Bookchin em Social 
Anarchism or Lifestyle Anarchism, quando este alega que 
a posição primitivista (Watson já se tinha, por esta altura, 
afastado dessa concepção) ressoa os ecos do nazismo em 
relação à autonomia da tecnologia. A polémica, como sa-
bemos, estendeu-se até à morte de Bookchin, com ata-
que violentos de ambos os lados, textos com citações 
truncadas e acusações de cabotinismo de parte-a-parte. 
Watson estaria dentro do grande saco ideológico a que 
Bookchin chamou de «lifestyle anarchism» (anarquismo 
como estilo-de-vida), juntamente com Zerzan, Hakim 
Bey («the Bey», como cretinamente é nomeado pelo «ex-
-Reitor») ou Bob Black (vale a pena ler o texto «Whitered 
Anarchism», em que Black atira na direcção de todos, 
reforçando a sua posição singular dentro do espaço de 
ideias anarquistas; o texto também é de chorar a rir, já 
agora). A sua presença na Flauta apresenta um Watson 
mais afastado do seu radicalismo anterior e até desiludi-
do – algo que é particularmente notório no poema «Isto 
é o sistema capitalista, colega» –, retomando alguns te-
mas de sempre (como a importância da meditação e do 
budismo), ao revitalizar a análise do extraccionismo, ao 
mesmo tempo que admite a utilidade da tecnologia para 
a vida e lutas contemporâneas, seja como meio de comu-
nicação, seja através da gravação de vídeos de violência 
policial e disponibilização imediata na net. 

Há mais apontamentos de contro-
vérsia, como uma nota de Júlio Hen-
riques à «Carta-aberta aos jovens em 
luta pelo clima», de Adrián Almazán, 
na qual refere que as reivindicações 
dos Coletes Amarelos não são origina-
das por uma vontade de manutenção 
dos privilégios, como defende o autor. 
Já dei conta de que as anotações do 
editor são preciosas para o leitor, mas 
não falei do seu papel de entrevista-
dor. Neste número, o entrevistado é 
Charles Reeve (pseudónimo de Jorge 
Valadas), colaborador do Mapa e um 
dos ensaístas mais relevantes da sua 
geração de anti-autoritários. A juntar a 
isto, também importa referir que a sec-
ção «Falta de Luz: Suprimento Literá-
rio Avulso» tem um belo conjunto de textos da autoria de 
Júlio Henriques, que mostra a facilidade com que se move 
entre diferentes géneros literários (aqui é a sátira que pre-
valece, com alguns traços surrealizantes). O núcleo literá-
rio da revista sai muito reforçado neste número, também 
por culpa dos poemas de Kurt Vonnegut Jr. e Drew Dellin-
ger, e pelo artigo de Jorge Leandro Rosa sobre um conto 
de Jorge Luis Borges. Nota final para os bons ensaios de 
Corsino Vela (sobre a social-democracia como gestora e 
paliativo do capitalismo) e de Georges Henein (sobre a 
incorporação do lazer no espaço do produtivismo). Este 
último tem ilustrações do José Feitor (desenhou a capa de 
A Batalha #277-278), que contribui para que este número 
da Flauta esteja afinado graficamente (podemos também 
falar das boas colaborações de Rui Baião e de Atom Gobi). 

Ah, última coisa: ao ler o editorial, foi inesperado en-
contrar uma referência a Mark Fisher, autor que foi final-
mente publicado em Portugal, com a inevitável década 
de atraso. Fisher era um tecnófilo, vulgarmente conotado 
com o aceleracionismo. É certo que a Flauta de Luz está 
ideológica e geracionalmente nos antípodas do acelera-
cionismo anti-capitalista. Em diversos artigos e editoriais 
ao longo destes últimos anos, a Flauta tem desenvolvido 
um argumento muito forte contra a tecnologia, alegando 
que pensar a sua neutralidade é uma preocupante ilusão. 
No entanto, a realidade é que o aceleracionismo de es-
querda tem ganhado enorme tracção no espaço de dis-
cussão de ideias, confrontando-se frequentemente com 
as posições descrescimentistas, ao propor que a tecnolo-
gia deva ser apropriada e utilizada para romper com a do-
minação neo-liberal. A publicação de Fisher em Portugal 
poderá contribuir para a popularização desta corrente. 
Não deixa de ser curioso, porém, que o responsável pela 
sua edição seja um colaborador da Flauta.
[R.]

la Espiral 
aidan Koch 

aia-Ediciones Valientes, 2020

É difícil comentar um livro em particular de Aidan Koch sem 
fazer uma apreciação geral daquilo que a artista tem feito ao 
longo da carreira. Mesmo sendo evidente que La Espiral é 
diferente de, por exemplo, Warmer, publicado como zine há 

mais de dez anos, há uma clara continuidade na sua abor-
dagem à banda desenhada que a tornou numa das figuras 
paradigmáticas da cena independente contemporânea. 

Koch é conhecida por estudos de personagem que se 
focam na subjectividade da experiência, recorrendo à 
representação de naturezas mortas – pedras, flores, con-
chas e vasos decorativos – como dispositivo retórico que 
enquadra o quotidiano como uma expressão do sublime. 
As naturezas mortas, focalizadas via desvios cénicos ao 
estilo Nouvelle Vague, servem a construção de uma his-
tória de forma oblíqua pelo significado que lhes atribu-
ímos como leitores. Ainda que a autora não ensaie uma 
subjectividade dos objectos, estes reforçam a qualidade 
subjectiva da leitura porque, sem falar, sugerem-nos coi-
sas sobre como surgiram, para que são usados, e qual o 
seu lugar no contexto da história. 

Há uma qualidade antropológica na documentação 
gráfica destes objectos que é explicitada em La Espiral. 
Os objectos deixam de ser apenas pistas de idiossincra-
sias das personagens para se tornarem expressões direc-
tas e intrinsecamente narrativas das nossas relações com 
o ambiente, bem como mapas possíveis das relações 
humanas – preocupações que talvez já estivessem pre-
sentes em The Whale, se bem que de forma mais diluída. 

Podemos até especular que a ideia de objecto define 
aspectos formais do trabalho da artista. A forma como 
aborda o espaço da página é análoga ao tratamento de 
uma instalação num museu, em que a disposição relati-
va dos objectos é cuidadosamente considerada. Dito de 
outra forma, em vez de responder estritamente às neces-
sidades cronológicas de uma história, a organização das 
imagens e do texto segue uma lógica mais determinada 
por necessidades de composição. O texto e as imagens 
são libertos das grelhas convencionais da banda dese-
nhada para que possam respirar individualmente, ao 
mesmo tempo que contribuem para uma contemplação 
da página por inteiro. Koch fá-lo como se não houvesse 
esforço, o que não é um elogio gratuito, mas sim a cons-
tatação de um efeito estético generalizado. É como se a 
banda desenhada tivesse sido sempre isto.

Esta percepção de espontaneidade é reforçada pela 
«rarefacção» da narrativa, que parece emergir de uma 
reacção química entre vinhetas, em vez de esqueletos 
narrativos prescritos que ditariam o andar das coisas. 



22 23

à
Num meio que é entendido historicamente como narra-
tivo, Koch explora impressões de momentos e emoções 
como desvios não-lineares à primazia do enredo. Desse 
modo, negoceia uma definição convencional de narra-
tiva com as «narrativas» da arte contemporânea, que se 
referem mais a experiências com uma dimensão crono-
lógica do que a uma história. La Espiral apropria-se da 
forma das nossas memórias e raciocínios, que não são 
feitos de sequências limpinhas de imagens numa grelha 
ortogonal: têm buracos, dados incompletos e espaço 
para re-interpretações contínuas.

Chamemos a isto de «reconfiguração cognitiva» da 
banda desenhada, que em La Espiral se expressa numa 
narrativa elíptica e em desenhos de contornos incom-
pletos. Complementados com manchas de cor que esca-
pam às linhas de grafite, os desenhos de Koch sugerem 
ao mesmo tempo movimento e efemeridade, como se as 
personagens se pudessem desvanecer no simples acto de 
caminhar. Os corpos humanos desfazem-se em detalhes, 
de modo que uma mão pode tornar-se numa coisa autó-
noma, suspensa no ar – como uma memória ou objecto 
encontrado, removido do seu contexto e montado numa 
galeria. Este é o modo geral da figuração, reduzida a frag-
mentos como se deles pudéssemos extrair o essencial de 
uma experiência subjectiva. Há uma cena particularmen-
te ilustrativa disto: uma viagem de carro em que a silhueta 
da protagonista desaparece, deixando apenas a mancha 
do corpo para trás. A personagem, absorta em pensamen-
tos, funde-se com a paisagem. A permanência de resquí-
cios corporais na forma de manchas de cor remete esta 
fusão para a representação de um estado mental: a sua 
atenção está sempre entre cá e lá, nunca completamente 
presente no momento, como se pudesse abdicar da sua 
individualidade e desaparecer no cenário.

Talvez seja por isso que nunca chegamos a saber o nome 
da protagonista. Não porque ela seja uma aparição, mas 
porque La Espiral parece jogar com simetrias e sobreposi-
ções entre elementos humanos e não-humanos, onde um 
pedregulho pode ter nome, mas a personagem principal 
do livro não. Estou a adiantar-me, mas passo a explicar: 
há um capítulo que introduz um menir, de nome próprio 
El Anciano, que podemos imaginar ser um upgrade às na-
turezas mortas em trabalhos anteriores de Koch. O me-
nir é um objecto bruto talhado que marca uma presença 
humana de milhares de anos. Nele convergem as origens 
múltiplas de uma paisagem rural abandonada, resultado 
tanto de intervenções humanas, como de contingências 
ambientais. Como o nome indica, El Anciano confunde-
-se com as pessoas que ali viveram. Coincidentemente, na 
primeira página em que aparece é colocado em contrapo-
sição à protagonista, como se um fosse espelho da outra.

Entrecruzada com uma história sobre menires e quin-
tas, Koch conta uma outra sobre um rio. O percurso do rio 
pode ser lido como uma espécie de infografia das relações 
interpessoais das personagens de La Espiral, mas acaba 
por ser o ponto fraco do livro pelas pinceladas de guache 
displicentes que compõem as imagens do rio. 

Talvez esta indulgência aparente de Koch faça parte de 
um remate humorístico que nos convida a reconsiderar La 
Espiral, para além de algum tipo de afirmação séria sobre 
a transformação do ambiente como memória. Na arqueo-
logia, os menires estão associados a marcas territoriais ou 

a cultos de fecundidade mas, no limite, El Anciano pode-
ria ter sido erguido por um capricho sem relação com os 
seus congéneres. A protagonista acaba por participar ela 
própria na construção de uma espiral de pedra, em jeito 
de simulacro contemporâneo de um monumento mega-
lítico, o que nos obriga a repensar o valor que atribuímos 
por defeito a artefactos históricos. El Anciano permanece 
silencioso sobre esta questão.
[Hugo Almeida]

la revue Dessinée #29 
Outono 2020

Já foi aconselhada esta revista francesa de jornalismo em 
BD n’A Batalha #280. Esteve de quarentena no Verão «co-
videiro», mas ei-la de volta a oferecer reportagens sobre 
temas actuais. Tendo em conta que fazer uma BD não é 
uma actividade tão rápida de produzir como escrever ou 
fazer edição de imagens, é de salutar ler os artigos sobre 
os abusos da Amazon aos seus trabalhadores durante esta 
primavera confinada, ou o «escândalo das máscaras»: 
em 2017, o governo francês andou a queimar máscaras 
armazenadas para uma pandemia futura porque tinham 
demasiado stock! Outras peças são sobre a «loucura» da 
aplicação de Ritalina em putos, a informatização da agri-
cultura – esta última brilhantemente ilustrada por Léo 
Quievreux –,  o rapto institucionalizado de crianças da 
Ilha da Reunião para a metrópole francesa, a História da 
Segurança Social, da livre associação e do Beck, sim, repi-
to, da Segurança Social, livre associação e do Beck!
[M. F.]

Papercore #3 
Verão 2020

O subtítulo diz tudo: DIY Punk Zine. E quem esperar um 
fanzine porcalhão com colagens mal-enjorcadas e não sei 
que outro cliché de como deveria ser o punk terão uma 
surpresa com este título francês – esperem antes de pas-
sar já para a próxima resenha, o zine é redigido em inglês, 
ó meus leitores cosmopolitas! Com o fim físico da revista 
norte-americana Maximum Rock‘n’Roll eis um copycat 
bem feito que devido à sua dimensão underground tor-
na-se mais fetichista que a MRR, graças à sua bela capa 
serigrafada. A fórmula editorial é MRR pura: artigos de 
opinião sobre a cena (pelos vistos em França também 
aconteceu o fenómeno de tornar o punk num objecto de 
estudo académico com a nostalgia e revisionismo acopla-
dos), scene-reports (Andaluzia), artigos vários e resenhas 
críticas a discos, zines e livros. Até tem receitas vegan para 
promotores de espectáculos punk darem boa papinha às 
bandas em digressão. Se há malta que vai sobreviver ao 
mundo pós-apocalíptico, além das baratas e ratazanas, 
são os punks, que conseguem reinventar-se contra o capi-
talismo-esponja, isto só a julgar pela tendência crescente 
do «subgénero» do Folk-Punk – é aqui publicado o diário 
da digressão dos portugueses Sharp Knives em Inglaterra. 
Sem amplificação, com instrumentos tradicionais, energia 
pura e um repertório de 40 anos de «clássicos» (standards 
punks?), o que é preciso para dar um concerto? Mai’nada! 
Distribuição portuguesa pela Tortuga / Disgraça.
[M. F.]

ubiquitarchia 
Metadevice 

Malignant, 2020

Enquanto a guilda dos músicos ‘tugas apreciava a vista do 
seu Porsche ou enquanto tomavam Gin Tónico no alpen-
dre, André Coelho concertava cercas de protecção contra 
predadores e fazia este álbum. Como se sabe o trabalho ma-
nual feito por gosto faz-nos pensar imenso e esta música é 
uma reflexão agonizante sobre isolamento, controlo popu-
lacional, manipulação da informação e tecnologia panópti-
ca – e se acham que invento, olhem prá capa deste número 
d’A Batalha, que é da sua autoria, em sintonia entre ambas 
as criações visuais e sonoras. Com uma enorme experiên-
cia na música Industrial – checkar Sektor 304, s.f.f. –, nes-
te disco Coelho solta-se completamente da percussão que 
ainda se ouvia na estreia do projecto, Studies for a Vortex, 
adensando a exploração de ruído e texturas sonoras para 
criar um volume de música desagradável e áspera. Sem 
ser unilateral, como muita gente desinteressante da cena 
Power-electronics e Noise, Ubiquatarchia é uma escalada 
de sofrimento para todos os que sabem que qualquer deta-
lhe que se observe nesta maleita covid é apenas uma ponta 
do icebergue. Lá para baixo estão muitos mais problemas 
risomáticos, falsas soluções e arquitecturas fascizantes. É 
de evitar esta k7 para quem sofre de ansiedade e que caiu 
na ratoeira de achar «que vamos todos ficar bem». Estamos 
apenas no começo de um caminho bem mais doloroso, de 
oportunidades perdidas e novas lutas a consumir.
[M. F.]

l u p a

Scientific Kissing 
Samplerman, 2020

O francês Samplerman (com um livro editado em Portugal 
pela MMMNNNRRG) continua a desbravar terreno, rapi-
nando tudo e todos do mundo da BD mitra e comercialóide. 
Numa altura em que beijar poderá estar confinado ao casal 
monogâmico (fiel ou que acredita na fidelidade do parceiro, 
não vá o vírus dar cabo da saúde conjugal), eis páginas de 
BDs geometricamente destruídas a evocar volúpia transu-
mana e dar-nos aquele calorzinho que o acto de beijar nos 
lembra. Nada há melhor do que um beijo, convenhamos, e 
explicá-lo é uma improbabilidade. No máximo, pode dar-se 
uma leve ideia de «como é». Este livro A5 auto-produzido 
do Samplerman falha esse antigo desejo de o explicar – e só 
poderia falhar –, mas redesenha as possibilidades de o fazer.
[M. F.]
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O movimento H+ é, em poucas palavras, uma organização que tem como objectivo 

ultrapassar, com meios científicos e tecnológicos, os limites da condição biológica 

do ser humano e, em última análise, almeja alcançar a imortalidade terrena. A ad-

jectivação «terrena» serve para expressar o aspecto aparentemente mundano e lai-

co desta nova figura da mais antiga inquietação humana: do Épico de Gilgameš, do 

terceiro milénio antes de Cristo, à prática da mumificação dos antigos Egípcios, 

do pensamento taoista à alquimia esotérica, os defensores das ideias H+ conside-

ram-se os legítimos herdeiros dos esforços históricos da humanidade para ganhar 

o seu jogo de xadrez com a morte.
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Há aproximadamente um século, o mundo da arte colocou um fim às 
noções convencionais do que se considerava uma obra original, com os 
readymades de Marcel Duchamp, os desenhos mecânicos de Francis Pi-
cabia e o muito citado ensaio de Walter Benjamin, «A obra de arte na era 
da sua reprodutibilidade técnica». Desde então, um cortejo de artistas, de 
Andy Warhol a Matthew Barney, levaram essas ideias para novos patama-
res, resultando em noções muito complexas de identidade, média e cul-
tura, tendo-se tornado parte integrante do discurso corrente do mundo 
das artes. De forma semelhante, na música, o sampling – músicas inteiras 
compostas a partir de fracções de outras músicas – tornou-se lugar co-
mum. Das descargas de ficheiros aos jogos de computador, a cultura pa-
rece estar a adoptar o digital e toda a complexidade que ele envolve, com 
excepção da escrita, que ainda é maioritariamente comprometida com a 
promoção de uma identidade autêntica e estável a todo custo. A literatura 
está em ponto morto, a bater na mesma tecla repetidas vezes, limitando-
-se ao mais estrito dos espectros, o que resulta numa prática que perdeu 
o passo e é incapaz de tomar parte daquele que é, sem dúvida, o debate 
cultural mais vital e excitante do nosso tempo, uma oportunidade perdida 
para a criatividade literária revitalizar-se de maneiras que não se tenha 
imaginado. Talvez uma das razões para que a escrita esteja emperrada po-
derá ser o modo como a escrita criativa é ensinada. Em relação a muitas ideias sofisticadas sobre identidade e samplagem 
desenvolvidas ao longo do século passado, os livros e cursos sobre como ser um escritor criativo perderam completamente 
o rumo, confiando-se em noções estereotipadas do que significa ser «criativo». Esses livros/cursos são temperados com 
conselhos do tipo «um escritor criativo é um explorador, um inovador, a escrita criativa permite-lhe traçar o seu próprio 
caminho e ir audaciosamente até onde ninguém jamais foi». No início do século XX, Duchamp e o compositor Erik Satie 
manifestaram o desejo de viver sem memória. Para eles, era uma maneira de estar atento às maravilhas do dia-a-dia. No 
entanto, parece que cada livro sobre escrita criativa insiste em que «a memória é muitas vezes a principal fonte de experi-
ência imaginativa». As instruções de «como fazer» este tipo de livros são extremamente vulgares, coagindo-nos, em geral, a 
prioritizar o dramático em detrimento do mundano.

WALT 
THISNEYN ã o  C r i at i v o


