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Ha um munmwUo de aguai pLeAcaAtaiJux/eA 

doA xamoA doá macLeutaá,aó XOAOA enAomèxam 

ioda o Aoto,e. doA fúalhaA ixemutoA 

eàcaKte. o Aonho. " 

SAPO ( I ) 

Ví&ao do inv-LAÍvet e. aquilo aux. noA apaxece;3 

AM&QRAS (2 i 

" O Aabio pode. andoA. pax ioda a iexxa ; poià 

a pai/tia de. uma aima boa e o mundo bvtelxo. " 

D&ÔŒITO f i ) 

" Sem a cuiiuxa, e a libexdade xelatLva qp*. 

e/a Aupoe,a sociedade,MOAMO pexfie.iia,nao e 

maia do que uma Aeíva. C pau ÍAAO que ioda 

a cjtLaçaa e. um dom ao fuiwto, " 

AIMRT CAWS { k ) 



PRÓLOGO 

Todoá OA IÍVXOA tem, a Aua manei*a,uma hJLAtoxJLa ! t eAte, 

nao eAcapa a xegxa. SinbioAe. poAAivel duma nexxAAidade pnxif.LttM.onat e dum 

goAia peAAoaltcuJaA oxigenA xemontam OOA finaiò da década de. AeAAenta,e o 

neáultado coácneto duma panadoKOÍ "deAltuAao". õeAlàtAao de. alguém que che -

gou a ÏUaAofia quoée pox acaAo,que nela julgava encantoa* ReApoAtoA paxá a 

inquietação adolescente e que deAcobxiu afinal,Aex ela o local poAAivel 

paxá o ilimitado Aucedex doA I ntenxogaçoeA. C a deAcobexta de que a FiloAo -

fia e um univexAo Aem fim,uma manei/La de e/dox no mundo que Ae opõe a oco -

modaçao e a "aula-AatiAfaçao, uma compneenAao ampla daquilo que noA noaeia, 

um pensamento 4jv0ianquilo,uma Aeguxa inAeguxança. í c tombem nao Ae AentiK 

fAUAixado pox Ae Aex aAAÍm/xecuAando a Tonne de Bonfim dum contentamento me-

diocxe,duma explicação "atamancada" a pneAAatdum abxigo eficaj Aob OA AoioA 

dim pernada* ou "AiMema" em Moda ... í a pxocuxa do " Quem AomoA ?", "Don

de vimoA ?", "Pana onde vamoA ?", tjkie fanemoA ?", "Que e o mundo que noA xo-

deia ?", '%k**t o mentido e o poxque ?"tconAcienteA de que a ReApoAta a indo 

Lato dificilmente Ae enconinaxa numa AO "doutxina'',numa AO "ciência"tou numa 

AO "peAAoa". 

Se OAAÍM etpenAamoA que a FiloAofia Ae deve abxix a oulxoA xamoA 

do Sabe*,a OUIXOA dÍAciplinaA,a OUÍXOA "dÍAcu*AoAH',pxeocupando-Ae mais com a 

"fidelidade." e "autenticidade" na buAca de apa^iguamento OA queAtoeA levan -

tadaAfdo que em envengonhax-Ae ao dlçexem-lhe que ela e "idealista' ou ma -

texialista,ou a penAox abandona* o Pais quando lhe e diaanoAticado um conta -
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gioAo "ataque" de i'deologia,eAiado neunoiico AO xecupexavel noA "goulag? do 

pensamento "cientifico" '. 

Como concitlaK esta. exigência tao fovx de moda e com o deu que de. 

omnivoAo,com o ÇOAÍO antigo peloA pKoblemoA qu*. a HÍAÍOKÁJX de. Ante,í/detica 

e feo/xioA da Ante digem xeApeito ? Como tnaian. ten a&Mmio que deve Aex mini" 

momenta, delimitado, AfM AacKificax o eAòencial, "Ato efa po^&ibiliAade de OK 

tLcula* a "poAte" com o "todo" ? 

Foi eóta a principal dificuldade e tombem o gnande objectivo a 

atingiK. £,ao nelenmoA AuceAóivamente aqui/o que. eAcxevemoA,nao podemoá dei ■ 

XOK de duvidem. Aobte o pleno AuceAAo daó noAAOh intenções, Aob/te o deóeJtto 

que. medeia entne aquilo que goAtaniamoA que fc \Ae,e aquilo que efectivamente 

«. Je falhamos ( e AO o Leiton. o podena digett í ),admitimoA deóde ja que nao 

noA awependemoA nem poK um inóiante do caminht empKeeendido,poÍA julgamoA Aex 

pxefeKivel putcaAAon. pox fidelidade aquilo que AomoA,do que tniunfoK na inau

ienticidade ou,pioK ainda, na hipocnJuda. 

ÍAcneven um liv/xo e, também, apoAtoK numa ambição í Ambição de quem 

julga teK algo pana digex e que eAcolhe a Palavxa como AubAtituta do Silen 

cio. 

t tempo do autoK ACUA de cena,deixaK de falou, de AÍ prtopnio,entAer~ 

gando eAioá poucaá centenaò de paginoA a quem,pela pnimeitxa ve^.,aA vai lex. 

Qte OA palavnaò eAcolhidoA nao deAÍludam,pelo menoA,todoA aqueleA que com a 

Aua eAtima e apoio,noA ajuda/tom a chegou ate aqui. 



NOTAS 

ï 

( I ) — SAFO ( LeAboA,^. VU - VI A.C. ) , f*g. 2,w. 5-8 Label-Page. 

Apud " HÎtxdz^œvtoloçia da Cutíwta Onega ",de MARIA H£IIM M POCHA PC -

RÍIRA, Cambm, l%3, p. m. 

( 2 ) — AMAXÁDRAS ( Cla^oménaó.áéc. V A.C. ) , fog. 21 a de ÙieJU. Apud 

" Helade.tcmtologÀM da Cisliwta Gtega", op. ait., p. 227. 

(31 — ù&tiCRITO ( Abdexa^. V AXo ) , pg» 2ty iUel*. Apud "HUade, 

antologia da Culiuna Gnega", op. cLt., p. 2JD. 

f h ) — ALBERT (MIS, "Actuelle* Il ", éd. CatUmmd,PaML&, l%2, p. 182. 
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Da minha aldeia vejo quanti» da iejvia Ae pade v&i do CtniveKAo « „. 

Pan ÍAAO a minha aldeia e too g/wnde. como outna tenxa qualquen, 

Panque eu éou do tamanho do que. vejo 

€ Nao da tamanha da minha aJtbma ... " 

dtb&uto CaeiAOj n PoemoA " ( I ) 

THÍAÍIZA doa almoA humanaAfqiie. poem tudo em ondem, 

Que tnaçam linhaA de coiâa a coiáa, 

Que poem letneinoA cem nomeA na& anvoneA abAolutamente neaiá, 

€ desenham panaleloA de. latitude e longitude 

Sobne a pnopuLa tema inocente e maiâ vende e fio/dda do que LAÓOÍ0 

Alb&ito Caeino, " Poemaà " ( 2 ) 

" Õninca '. Pegando numa pecina que. te cabe na moo, 

SabeA que te cabe na moo. 

Qual e a {JJbo&ojíia que. chega a uma cente.pl maion. ? 

Menhuma,e nenhuma pods vijt bnincaK a minha ponta. n 

Albento CaxÚAOf " Poemaá " f ) ) 

http://cente.pl
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PanaçAafio I — ínam,Aem duvix(a,mais petites que Nos, 

OA fjULoAo£oA QneaoA que,deApnovidoA do ampano e da obcesAao duma Hiátania 

( da TiLoAofia ) que OA pnecedesse ( 4 )f podiam pensan e utiligan a Pata -

vna,como Ae fioAse O pnimeino dia da 'Xlniacao" e. indo estivesAe ainda pan. fia- ' 

gen. Sem PaAAado que OA "ajudasse",mas também. Aem Qi&stoes ( VenaadeinaA ou 

falsas . . . ) que. OA coajissem ou deAviaAAem,encorvtnavam-Ae disponh/eis e li-

benios pana a Aventuna do Pensamento e pana a compneensao do flundo. 

f odavia,de então pana ca,muita acua conneu Aob OA pontes,pendendo-

-se pana Aempne eAia inocência panadisiaca dum Tempo Aem Vespena,dum £spaço 

Aem "mancaò" necervteó,deixando pana o Reino doA Sonhos o flicto do "bom. filo -

sofo",panente. pnoximo do "Selvagem" de Rousseau í A FiloAofia viu OA AeuA ner-

cuHAOA íjatmeniadoA com "digenes" sábios, com manuScnitoA & Livnos,com teoniaA 

e doutninas,que fjonam pneencAendo OA n/ocaÍA Vagias'',os tennenoA do nao-dito 

e do nao-pensado, em todas OA dLnecçoeó c AentidoA. O aceSAo ao Aeu 'inienion' 

começou, deAae. cedo, a Aen aAAunto devenas complexo, capag de fiageA d&Aaniman 

aqueles que. dela Ae aproximavam de. animo /eve, a nao Aen que Ae entnegasAem a 

conduta" pnevia de alçam doA pneAÍimoAoA cLcenoneA que habitavam OA AUOA en-

cnugilhadas mala conconnidas, £,pela moo Aeguna desóes aco/lioA,muLtoA fanam 

penconnendo eAAa Ainaulan Paisagem,Aem o nisco de. Ae pendenem,tAÍlAando OA ca

minhão maia AeçunoA,eAAeA de que Ae Aabe a 'Vnigem" e o "Destino", como quem. 

viAJUta um Miióeu ou uma âxpoAiçao . . . A maionia Aaia AOÍÍAfeita com o que. ti" 

nha VÍAÍO, dando pan bem empnegue o investimento de espanco e Tempo que lhe. foi 

exigida. 

Panem,como tudo o nesta,a FHoAofia fioi-Ae. "comptixxindo",eApeciati-

jpando em instituições e pessoas, exigindo uma pnotongada iniciação aos Aeus inu-

menoA nituais ( 5 ) • Abandonou as Ruas e as Pnaças,cniou o Aeu cinculo de Amigos 
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e. de /nimigoA, lambem . dijjaJieficLou.-ae.paem quebnan a "homoçeneidade" 

eAAencLal do Aeu ÍApaço pnLvado,fjoL Govenno e Oposição de. AÍ pnopnia, chegou 

a A&t. Moda e actividade elegante, conneu OA Sete PantidoA , Pon ve$eA,delLnha-

-Ae. pon bneveA LnAÍanteA a medita», Aobne o PoAAado, coda ve$. maia cannegado de. 

pneAtigio e,enxugando o canAaçp que ja lhe. afJoftava noA pnimeinaA nuçaA,pnoA-

Aeguia a oAcençao da hontanha de Vendade. Contudo,ÛeuAeA LnonLcoA compnagLam-

-Ae em complLcan-lhe a Vida, poio podem exLótui "ojuto-eAtnadaA1' no intenion 

doo LabinintoA, e. OA apeloA de. AnLane nada maia Aenem do que. o eco doA AeuA 

paAAoA. Tendo como henoL Pnomeleu,cumpnia quoAe Aempne o deAtino de. Sióifo, 

AinaveA deóie longo pnoceAAo,viu o Aeu tennitonio diminuído, poio 

OA pneAtimoAaA ÍLenciaA " fjonam-Ae ocupando de muitoA doA Aeuô "locaió " maia 

apna^LveÍA,dL^endo-lhe que ela tudo complicava,qua andava aoA "CLK.CU.IOA",que 

nao ena ''pnátican,que nao penmitia o PnogjieAAo. OA AeuA pnoteátoA de nada lhe 

valenam poLò,noA lempoA que connem,um labonaionLo pleno de tuboA de eriAaio ou 

uma "maquina'' bem lubnL£icada,Aao bem maLó "nentaveLà" ( ao A olho A de muitoé / 

do que um penâamento de PoAcal ou uma pagina de HietgAche, AAAÍm,a anande. e 

anLótocnatica "mamao" que foi a Aua du/tante maLó de vinte AeculoA,fjoL-Ae cort-

Inindo e deAmononandj,encontnando-Ae na iminencLa de in. habitan ttm apantamen-

io corn tneA oAAoalhadaA,noA AubunbLoA do Gnande Saben . Ai,nodeada pelo A nui-

doA AundoA que da Cidade, lhe chegam, dividida entne o A noctunnoA AoliloquLoA de 

canif, hamletiarto" e o Aeu album de necondaçoeA e aloniaA,intennoça~Ae uma ve% 

maio Aobne o Aeu deAÍLru>}necitAando-Ae a a&Aumin tnanqpJJjamente o eAtatuto de 

apoAentada",ou a Ae/i enquadnada nalgum benevolo eAquema aAALòtenciai pana a 

ienceina Ldade, 

ApeAan. da HL&ionLa da FiloAofia nao Aen,na Aua globalidade, um modelo 

http://dijjaJieficLou.-ae.paem
http://cLk.cu.Ioa
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de vixtudeA & de. "cloJiega",de.vemoA admUJJi que o Aeu panotwma nao e OAAag. 

dLfjtnenie. daquele, que outnaò "Hl&tonJjaò" noA apHjeAentam e,poK noAAa patte., 

nao vemoA nagao pom. qjualquen. apmeAAada "/tecuóa" a p/tapoAito daô AugeAÍoeó 
' * it " n 

que. noA o fenece.. Panecex-noA-ia urn oAgulho inutit e pnoAolco,eAAa negação 

aquilo que. oidbtoA dLòAexam e penóanam, tanta mala que,Ae hoje. eACKevemoA o 

que eAcn.evemoA,a pantin de um dado hoKÍgonte,tat nao Aenia poAAivel Aem eA-

Aa Hl&tonia que noA peAa. Contudo,nao abdlcciAemoA do OOAAO dineilo de pen -
Aan,meAmo Aem ten. "precedente* klAtonicoA" que eventualmente. ( 6 ) juAti -

pjquem alaumaà daó poAlçoeA que venhamoA a aAAumin.. 

Uma veg. fuLtaó eAÍaá conAidenaçoeA de natunega genenica, enconina-

mo-noA penarvU a pnopnia dlflaitdade de "Começan",quen. numa dimenâao anoAeo-

toaica,quen. na penApeciiva maio Limitada maá nao menaó pnoblematica da dl -

menéao pAlcologica,dado exiAtinem vanloA caminkoA poAAlvelò ,alaunA mutxtamenr 

te. complementaneA,outnoA conixaditonloA entne AÍ. Caben-noA-ia aço/ta fagem 

uma eAcolha,decidJjt o "como"fo "corn quem." e o "pan. onde",AeJ.eccionaJt cuite. -

nioAomenie OA companhelnaA de Viagem, diátinguisi AmiaoA,de /nimlgoA e Jndl -

fenenteA, MOA como Aaben. anteA de "pantin."',qualA Aenao aqueleA que acampa -

nhanemoA ate. ao Fim. ? Como eAclanecen, anteA de eAtwi eAcÂanecido ? 

Tatveg o mel/um. Ae.Ja Aeguix o conóelho de Antónia Machado,ao dl * 

yen. : " Caminant&fAon tuá huelùxA / el comino, y. nada maò ; / Caminante. no 

hay. amino, / Ae. hace et comino at anda». " ( 7 ) . ÛeixemoA que OA "encan -

tãoó" aconteçam,que Aeja o Rio a defiiriúi OA FlwfaenA. 

O pnlmeÀJuï enconino que temoA e com DeAcanteA, cuja óingulan Aitua-

çao hL&tánloo"CUÀ±uJml,ajayrnpanhada pelo Aeu "deAejo" de nadlcalidade e ni. -
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ao*. ( 8 ),o leva a diAlanciax-Ae cxiÁicamente do Aeu paAAado,a aAAumix-

-Ae p»jovÍAOfãxmente. como "duvida",pKocuAando um "começo",um "pfiÃncipio , 

a paH±ÍA do q/uai áe. deAnaneceAAem aà AombnaA da incenie$a,que obAcutedam 

a paAAibiliaade dum mundo "dato e dLAÍinio",aceAAÍvel a Ragao ftodenna . 

A heJtança caAÍeAiana Auçener-noA que,contAaniamente ao habitual, a fiLLoóo -

fia Ae Inicia com um " Nao ",com um afaóiamenta netativamenie a AÍAiemaò 

e. dou&tinaó que. Ae opõem enine. AÍ,AupnemaA manifeAlaçoeA de. "deAondem",d& 

incongjuiencia e de. £/vw. Se alguma coióa deAÍe penáadoA AecebemoA,foi a 

pneocupacao quanto a fonimãacao dum "ponto de. panilda" Aeçwio,como base 

pana toda a neflexao ftdwta. 

ratem, o Ao.'u.#onte cultunal doA noAAoA diaà e bem difeAente aaqfi 

le. que. A& apmnAentava no Aeculo XV// ,toJtnando maio difícil e menoA plauAi-

vel uma utilização univeAAalmente iruiiòaúminada de. qualqueK "ouvida'/apoi

ada na A&t&na t/wnquilidade. duma "evidencia nacional". A " neA extenòa e 

a " neA coautaná" cxmpiexifJjca>um.-Ae,a "alandala pineal" ( 9 t deAcobniu -

"Ae. como denivada do A.O.$,,OA Galileuá de, hoje. eAiao eauipadoA com. xadio-

-leleAcopio e coniputado/i,eAatevem "beAt-Ael£.eAAn e Aao PnemioA Nobel, tm 

veg. daá moAmoKnoA e da inquÍAÍtoAÍal foçueina ( que aqui e alem ainda Ae 

uAam,como "auxiiiaAeA" duma connecta condida . . . l,Aao-lheA ofenecidoA Cen-

tnoA de. fnv&âtiçaç^o^íabonaionioAXatea^xAfConfenenciaA e SeminanioA,ou 

qualqueK oidJio luça/L de deAiaque na hienanauia tecno-bunocnatica doA paióeA 
0 m 

económica e indtiàtjiialmenie maio deAenvolvIdoA. Penante um iao VOAÍO leque, 

de. "teonloá"t "AiâiemaA explicativoA" e "neApoAtoA",apoiadoA em ampla e di-

veAA&ficada fí.indainentaçao,temoA de confeAAon que nao e fácil annuman tudo 

iáto a um "canto"', como Ae nada foAAe,e apoiadoA na evidencia obceAóiva do 
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"Cogito",levantax o Mundo,am a meáma deAfaçateg. e eficácia, com que o Max -

queá de Pombal xeconatxitiu LiAboa,apoA o texxamoto de. 1755 < 

Todavia,no Aeculo XVII, amo na actuai'idade,a FiloAofia encontna -

-Ae pice cu> Vojeò da HiAtoxia,e-lhe AolicLtado que dica "Aim", "nao" ou "tal-

veg. ,que tome poAiçao e afixme o que fjenAa, So que,xodeada pan. iantoA cami -

nhoA poAAivei/>,ela tem. cxeAcenteA difiaildadeA em xeconhecex a Aua Identida

de pxopxia,em AÍtuax-Ae intetiaentœnente n&Ate novo contexto,em Aex cxiti -

ca" Aem Aex ianaxante,em eAtax atenta ao deAenvolvimento do penAomento cien

tifico Aem com ele Ae identificax ou aAAumix-Ae como concoxxentetnoA texxenoA 

htpex-eApecialigadoA que o caxactexigam. Ha clificuldade em diótinauix o £ò -

Aenciat do Acidental,o Cenixo da Pexifexia. 

Pax outxo todo, a poAAib/JMlade de eotabelecex taió dÍAtinçoeA,im -

plica a existência dum qualquex "ftoxte",dum aUtexio coçnoAcitivo claxamen -

te definido,que lhe pexmiia Lima movimentação minimamente Aeauxa, Aqui,vaxiaA 

tentaçpeA Aao poAAÍveÍA,todaA etoA poxtadoxaó doA AUOA "vantaaenA1' e "pexi -

aaó"tainda que eáteA ultimoA Aejam bem rnaiA pxementeA que OA pximeixaA,no -

meadamente quando a FiloAofia Ae deixa Aedugix pelo canto de Aexeia que doA 

CiencioA lhe cheaa,aceitando delibexadamente uma pexApectiva "limitada" e 

fechada, quexendo Aex Sistema omnipxeAente ( 10 ) ou envexaonhando-Ae da Aua 

falta de "xiçox" matemático e daó contxadiçpeA com que vive, Confoxme OA ven-

toAfOuex Aex HiAtoxia,Economia, Sociologia e pAÍcologia,ou então,quando eátoA 

queótoeó a incomodam, poxque Ae toxnam dificeLó de meiex numa gaiola, xeAolx/e, 

decxetax que ja nao ha "Homem" ! mito idealLóta e peqtteno-buxaueA ,,,),que a 

noção de Sujeito nao fag. Aentido,que AO exiAtem "maq/uinaá" f II ) c "motoxeA 

( 12 ),que nao Ae Aabe bem de onde "vem",maA que Ae calcula paxá onde noA que-
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Kern "levait" l Ho polo opoAto,maA Aimultaneamenie complementax demote, pcuta -

metJvo,enconiAamoA aó poAicpeA "auto-Auf£cienieA"tpana quem OA KeflexoeA 

OJiiçfintvûaA de OUIKOA namoA do Aabe/i ( TlALeuitBialoaiatíconomiatHÍAtoKÍat 

etc., ) AOO " a pA-loK.il deApnovldoA de. inteA&AAe,imillAapaAAavelmenle llml-

tadaA pelo Aeu hoxlgonie metódico tHeAÍAlngldaA ao npatívoAn da Aua 'objecti

vidade. ". 

Como defini*, entoo a poAÍcao a aAAumix % Como eAcolken. e qjue cami-

nhoA AacAífjjcaXfface a eAte VOAÍO conjunto de. atiludeA poAAÍveÍA ? 

Cncont/tamo-noA peKanie um no çondio, tanto maiA que a çAande ina -

dicflo fjJjOAoflca oKiainanla de ÛeAcaKteA,noA incita a Hedugix o complexa ao 

AÍmpleA,a multiplicidade a unLdade,a confuAao a cloKega. PeKanie a pneAAao 

da DeAoxdem e do AcaAo,exlaÍK-Aer-ia a peAqulAa dum factoK "clanlflcadoK , 

que deteAminoAAe o futuno da noAAa neflexao. AJUnalfindem e DeAOKaemtnao Aao 

compativeió dentKo duma FiloAofia que Ae pKege . 

PanaaKo/o If — C exactamente aaul,o âApaço e o Te 

po "idealá" pana o noAAo Aeçundo "enconixo",deAÍa feita com tdgaK A)<wtin f/3K 

De algum modo, eAte penAodoK encontna-Ae numa poAicao "Aemelhan -

ie" a de DeAcanteAfdeAae. que. tenhamoA em devida linha de conta OA difenen -

ÇOA de múltipla andem que Aepanam eAtaA duaó epocoà /liótoKlcaA, ronemfa com

plexidade que pKeAide ao caminho que pnetende pencotuien e bem maiA ampla e 

dlveAAiflcaaa,e OA poAAibitldadeA de "inlxinfjo" devem Aen. encanadoA com ne -

Aenvado optimiâmo, ainda que o poAAivel AuceAAo ou inAuceAAo da Aui ientail -

vatnao deAiJuta nem avalize,em ienmoA deflnltlvoAto valo». gnoAeologlco da 

"peKépectiva" que Ae pnopoem exploKOJi. 

http://pA-loK.il
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CoruOiaxijcmejxte. ao habitual,e fjugindo OOA conAelAoA duma Ragao que 

divide.,Aepana e diAtLnaue, pana ctanificat e compneendeJi,uma Ragao pana a 

quai a ûeAondem e o CaoA Ae inátituem como eMadloA impeAfeUoA,antecama-

KOÒ confjuAOA dum imenâo d&óejo de. clanldade, AugeK&-Ae uma atitude quetAem 

abdicou do "£AAenclat",lóto e.,dtima intenção de compfieenáao expticatlva,Ae 

confiaune como capag. de penAan. a mutua ijvteK-<lependencia doA contnanloA . 

ÁAAÍm,a Nova Ondem inconponania o "Aim" e o "nao",o "poAitlvo" e o "neaatl-

vo",o "mala" e o "menoA",Aem que qualquen deleA tnlunfe dum modo explicLto 

poÍA,Ae iaL aconteceAAe,amboA Aenlam "denKotadoA". PoAia a queAiao neAta 

baAetdeveJi-Ae-a digen. que,eAia pnopaâta nao Ae aflguna como abAoluiamente 

oniainal,pol& nela deAcobnJunoA o etenno combate, ervbte PamenideA e Henacti-

to i Todavia, o que e iMeneAAante,e a Aua colocação num novo ^Apaco-Tempo, 

conAciente que eáta doA p&iigoA que o. ameaçam,quen quanto a abAonçao num 

quatqueA "clentÍAmo",queA num "imaalnanio",Aem fundamentação em dadoA c in-

ponmacoeò que poAAam obten. um conóenAo aceitável,pana alem da Vontade pno-

pxia. 

£daan. íhonln nepoe pnoblemoA que,quaáe Aempne,tem eAtado pneAenteA 

ao longo da HlAtanla da FiloAofia ( / 4 ),moA parla face OA "infonmaçoeA' 

pnovenlenteA de oatxoA campoA teonlcoA,Aem deópne^oA deApnopoAltadoA oa on-

gjulhoA inconAeauenteA,aAAumlndo a tanefa de penAan "Conjuntaô", quando tudo 

noA encaminhania a manten no conhecimento exctuAlvo e exauAtivo daA raxteA . 

A nenovaçao da pengunta pelo "Aentbdo",paAAa atnaveA da conAclencia daquilo 

que "e", "ponque e" e "como e", ConAclencia pnovlAonla c nao definltlva,ne -

tatlva e nao abAoluta, humana e nao divina . 

Deóte modo, o pnoblema da eócolha doA caminhoA a Aeçuin e o da na -
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tureja do "ponto de partida", apreAenta-Ae como uma queAtao de. ÍnAofÍAmavel 

relevância, tanto maU que.,mm UniverAo em "criação1' continua,o complexo ga

nha terreno Aobre o "AÍmpleA",a informação Ae "alimenta" de. íntropla,a De. -

Aordem e paralela da Ordem. 

A conAciencia de. que, o "Sujeito" do conhecimento e hiAtorico,ne -

te estando envolvido,Aenao em termoA "pAÍcologicoAn,pelo menoA de. eAtrutu -

noA mentaiA generlcaA duma determinada época, levanta a grande dificuldade, 

da autonomia e objectividade do ObAervador relativamente ao campo e a natu-

rega do OoAeiwado. Tomou-éA neceAAaKio um eAforço no Aentido de integrar 

eAta "fatalidade" relacional,no interior da teoria e da pratica cognoAcitl-

va,maA ao fag&-to abandona-Ae definitivamente a poAAibilidade de naó "apro-

priarmoAn do fíundo,a partir, dum ponto de viAta que lhe Aeja intrinAecamen -

te "exterior n ... f IS ) 

t~AtaremoA entoo condenadoA ao "relativÍAmo",a um AuceAAo AiAtema-

ticamente adiado dum conhecimento definitivamente rigoroAo quanto "aquilo" 

que AomoA ? OAta/tr-noA-ao vedadaa para Aempre OA ChaveA do Futuro ? A Nature-

<fa,a Hl&toria,o Homem,o UniverAotAerao um infindável conjunto de caixaó de 

Aeçredofem que a abertura duma deloA noA da aceAAo a imediatamente anterior 

e a imediatamente. Aeauinte,e oAAim AuceAAÍvamente,ate ao esgotamento doA 

DiaA ? 

C-AiamoA canvencidoA que parte deAtoA queAtoeA,derivam da revolta 

e da nao-aceitaçao perante a humana e contingente "fragilidade",e tombem 

nao deixamoA de parte a hipoteAe,de que Aeja um determinado Tempo que e o 

noAAo,a "uAor-noA" ( como ja tantoA ve^eA feg. ... ),para projectar algunA 

doA AeuA problemaò maio urçenteA. 

Afinal, em veg de começarmoA pelo SimpleA, fademo-lo pelo Complexo, 

AuoAtituindo a evidencia duma Certeza,pela ConAciencia f evidente ) duma 



/6 

InieAJtogatpo que Ae pnolonça no tempo, KenaAcendo a coda ReApoAta que a 

julga eóc/wieceA. N&óta via e, com eAte hoKi^onie,tenemoA que eAtax atenioA 

aoA AL&COA pttovenienteA de. cento "eApinito de Aiátema"\a iodo o doçmatiá -

mo e lnioieAanclafAempne poAAÍveÍA de innompen. no mai& intimo de noA . 

Manten/uamo-noA numa neflexao abenla e cAltica,cujjo Inicio ja delimiiamoA, 

moA pana a qual ainda nao viAtumbnamoA com nigoK,o fim e OA oòjectivoA pa -

na que Ae encaminha. Quando muito,AabemoA deáde ja que,aconteça o que acon

teceu f o máximo que conAeguinemoA atÍJiginfAenao''totalidadeA explicativaó e 

compneenóivaA meAomente pnoviâonioA ( /6 ),que naAcem pata nabitan. um JnAtan-

te,e que AO o /notante Aeçuinte dina Ae nenecem manten-Ae ou in. pneenchen 

mai& uma pagina dum tnanquilo Livno de ftemonloA. 

Panacxafo III — Sem menoApnegan. o facto, ja nefenen -

ciadofdeóta atitude Ae inóenin num honlgonte culiunal definido e. localisa -

do no Tempo, e tendo aáAinatado a existência de pnecedenteâ hJL&tonicoA AÍmir-

taxeA,cabe-nao Aalientan. a intima anticuLaçao deAtoá queAtoeA,quen no plano 

culiunal, quen no da Vida Quotidiana, afectivamente,Ae no domínio cuituAOÍ Ae 

vexiflca uma cneAcente eApecla/J^açao e pulvenigaçao do SabeK,poK meio de 

Incontáveis ''perspectivas'' melódicas,(pie Ae aóAumem como a Racionalidade 

Nova e Inevitável, tombem no plano existencial Ae conAtata uma dlspensao daA 

poAAibilidadeA dum "€u"tneduglda a "aneas" pnoçneAAivamente limitadas faban -

danado a monotonia . AO tédio ( 17 ) doA "nilmas" e daA "nepeticoeA",que o 

Pnesente lhe exige. 

A cateaoKia. de 'Totalidade'',de maxima compHeenAoo poAAivel num da -
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do momento,eMa em via/t de extinção,oAAedlada pou toda. a ponte amo "mito" 

que convém abandonan,poÍA a "eAtnutuna" tem LeiA ijuiltnapaAAaveló e AO o A 

obAtinadamente teimoAOA Ae "nevoltam" canina aquilo (pie tem de Aen. O Ae -

calo XX,a medida que vai avançando no CUKAO doA (UMAftem deócobento OA po-

deneA maçLcoA da Onçanl^çao,ultnapaAAando o "Anbitnlo" atnaveA da "NeceA-

Aidade",convencido que eAta que o /mpnevlóto e o ACOAO AO donmitam naâ no-

leiaA de CaàlnoA. C limitadamente "evotucloniAta"',polo veni/J.cando que to

da a Hi&tonia Ae encaminhou pana a maçnifjjcencia duma dada Civilização Tec-

no-lnduAtnial,admite ( quaàe Aem duvidaó ... ) que o Futwio Aena a "amplia

ção do PoòAado, que baòta domeAtlcan aA ilÀotaó de OeAondem que ainda neA -

tom,pana enialn o Panaióo CientiJUx&-TecnoloQÍco,num Tempo intieflnldamente 

nepetitlvo e igual a AI pnopnio '. Apanhado pela mlAtica do CneAcimento,eA-

quece que a pnodutlvldade e impontante moA nao e tudo,e que conAtitul um 

Innepanavel empobnecimento {IAICO e mental,inteçnan o domínio do "Sen" na 

tnanA^lnita multiplicação do 'Ten". 

CoAtanlemoA que eAtoA afjuunaçoeA noa fxjAAem tomadaó num Aentido 

AoudoólAta,defendendo "modoA de vida" poAAadoA,elogiando a Pobnega c o Sub-

deAenvolvimento,lançando um anátema Aobne o "PnoaneAAo" ... A noAAa poAl-

çao,a eAte neápeito,e a de um "AÍm,maA ... ",duma conóciencla doA "limiteA" 

« duma chamada de atenção ao "Aentido" e ao "pana que." doA actlvldadeA hu-

manoA. Nao nedugimoA Sen c Ten a campoA antitetlcoA,netn too pouco OA j-Oge-

moA dedugln unllatenalmente um do out/to,Aabendo quando muito, que AOO mutua-

mente. dependenteA,niBna nelaçaa inátavel,cujo ponto de. equllihnio nao pode 

nem deve Aen fixado pana Aempne, canecenlo de. ACJI aAAumldo individual z co

lectivamente como Pnojecto conóclente « nao como Fatalidacle InultnapoAAavel. 
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ãi$íamoA,ha pouco,qfie. Colima e Vida &atidiana,Ae encantoava* 

Aimultaneamente ndJLàpeKAaAn e. "oJidenadaó"\Aeçundo cKÍt&tiaò poAcialmente. 

òimptifijcadoKeA duma Kealidade que Ae noA afiawia bem maia complexa, C im 
" . . . ' 

pando,a pneAença de. tendencioA uni/oJfjni^adoAOA e hamoçeneiganteA em mui -

tipiaó axeoA exLAtenciaÀA ( haòidacao,aApÍAaçoeA,conAumo,"maAA-media",ido~ 

LOA de. "maAAa",eic. ),que Auçenau uma pnogneAAiva "ótandaniígaçao'' e uni -

dimen/Uonaíidade. doA GmpoJtiomenioA, encaminhando-Ae pana a cfuacao de CA -

paçoA ''indijjeAencladoA'',onde. o "Quino" e abAOKvido pelo 'PleAmo"\onde o 

'PUtUiplo" k deAdobfumerdo induAtxial do "Uno" .' 

HeAia quotidianidade,tao ameaçada e too canecida de. ixanofoKma -

coo,na qual iantoA foAçoA de Ainal difenente Jogam a Aua AoKie,l.embnemoA 

OA patavKOA de Hen/d. Lefebvfie,um doA AeuA maio lucidoA "CAJJÂCOA",no Aeu 

rianifeAto àifeAencÍalÍAta",obna que mateiLaliga o noAAo oAeve,maA Aiani -

fi cativo tenceino "enconiAo" ; n A maioAÂa doA ideoloçoA e eApecialmenie 

OA filoAofoA (...) nao Aabem que um AÍAtema enquanto tal ( nao eAte Aiàte-

ma ou aauele,moA todo o AÍAtema e deàejo de AiAtematigaçao > implica uma 

KepueAAao " ( f8 ) ; " O di^eAencialiAmo nao e UM AÍAtema. Tnata-Ae de dÍA~ 

COMA&K da / Aobne a dife/tença ? Nao. Tnata-Ae de vLveti. Naor: de penóan ma* 

de AeA difeAentenente " f /9 ' . 

De facto,II. LefebvAe defende, a existência duna AocLedode que nao 

obniçue aa AeuA memtvtoa a adaptanen-Ae. a um modelo pnevio, abandonando o 

pnojecto que iodo o individuo devettia envolveu em ixoca da "paxticipacao" 

numa doa ç/vmd&A "imaçenó" conAiAuidaò com o fim de com elaó noA identifi-

canmoA ( 20 ) , 

file:///onde
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Oeste modo, dir-se-ia /pie. perante a especJMli^açao do Saber que 

se afJjma como atituílc. cLmLntvitA, exiair-seaxi uma contrapartida "positi -

va", por melo da òua "integração" provisória em progressivoA nivela de. 

complexidade.. 

A uniformização e homogeneidade, do Quotidiano obrigam,por sua 

veg,a um. esforço pana manter e estimular a Diferenciação,de forma a evi-

tar a eterna flutuação no lago da Identidade., Postem, tal "diferenciação" 

Aupoe una decidida superação daò destguldadeA e injustiças,sem o que se 

transformaria na caricactura infelig de òi propria, justificação mirífica 

de. ideologias perversas. 

Todo este conjunto de considerações envolve, na sua globalidade, 

o desejo e a necessidade de transformação do "mundo" e da 'vida",apesar 

daá perenes ameaças que sistematicamente tem estado presentes, jastifi -

condo a cíclica emergência de sentimentos de incerteza, contingência e ins-

iabilidade.,tanto no plano da "subjectlvidade",ejmo na& Cosmovisoes que ha

bitam o mundo contemporâneo. 

Hoje.,como Ontem,o processo de transformação exigira a utiliza -

çao maxima daò capacidades criativas e imaginantes,que dificilmente Ae. 

atingirão duma AO ve^.,através de meroA actoA voluntarLòtoA . í um movimen-

to complexo, com avançoA e recuoA,que nao eAta previamente na situação de 

Vencedor ou Vencido,maA que mantém,por enquanto, aA duas alternativoA no li

miar do PoAàivel. ( 21 ) . AssinaLe-se,todavia,que tal- objectivo esta. mais 

consciente da "via" a percorrer do que do "modelo" a atinglr,mals seguro 

das suas Recusas que das suas aceitações. Vislumbrara,quando muito,que. es-

sa tarefa nao caberá a um determinado Haniem. ou delimitado Saber, que sera 
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poli-centxica e mulii-aellva,que vivena longamente na AimbioAe do "Ante*" 

e do "i)epai*",como corn Jiepeliaa o/d^inalidade. tem Aida felto,em alguma* 

da* fa*e* "cjdJJjcaá" da HL&totdLa humana. 

Dito L&io,e. animadoA poK e*ta orientação,Ae*ta~noA eAcothex tm 

dada "ieruûJuvdja" de. anali*etum campo a pantix do qual exexcitemoA e*Ae. 

movimento de. vai-vem,ainda AinçuloAmente di*tante de*Aa "Sclenga Nuova" 

que. outKOA,melhaKe* e mai* aptoA que n&A,um Ùia fxmao noAcex . 

filuito* Aeiùam OA pontoA de. pantlda aceitável* ( 22 ) poi*,a Aeu 

modo,todoA a>niAlhuÍKao,poAltlva ou negativamente, pana a* ineviiaveÀA e 

nexxAAaxia* ''mudança*', Mo noAAo ca*o,e poK conAioenamoA que im doA pana-

metnoA que. mai* unaente Ae tanna pnomovex e eAtimuùin. numa cixcunAtancia 

kL&ionlca demoAiado embnenhada na tela da* actlvixLade* "hidlf-exencladoxa*1 

e Homoaenel$anteAte o da Imaginação e Gilatlviaade.,optaKemoA poK Aituax a 

noAAa Aeflexao no âmbito do fenómeno £AÍetico,que too cunioAamente Ae tem 

apJtopxiado do "pioA" e do "melhox", que eAta via pKopicia. 

A final, quanta* palavxa* fugitiva*, quantoA "AIACOA" coAAldoA,paAa 

JUAtlflcaK pexante. noA e pexante. outAem ( o Ijeilox ),a noAAa uxgencia em 

falot de Axle., uma ve$ mai* l òtam,Aem duviaa,mai* feline* que. Á'OA,OA filo-

AofoA CxegoA ... 
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NOTAS 

f i ) — ALMRTO CAiiRO, " Poemas", ObnaA Completas de Fernando PeSAoa,col. 

Poesia, éd. Atica,lJsboa, p. jO. 

( 2 > - ld.,ih., p. 65. 

' 3 t - ld.,U>., p. 75. 

( H l — Hao pnetendemoA dot a esta afJjunaçao um caxlg. "abAoluto1',nem menoA-

pA&gaA a importância do "pensamento onLenial'', penante o qual a KefJexao fi. -

loAofJxa çKeça Ae conpu>nta,maA too AO manifestaK a disponibilidade e a au ~ 

Aencia de. henancas conscientemente. aSAumidas,aue pKesidem aoA ptimoAdioA do 

pensamento helénico. 

Le point de depwit d'une histoiAe de la pensée. anecaue, ce n 'est 

pas seulement le moment ou A 'accuse un e£faxt oniainal et libne OOUK onça -

nigen. un Aysteme de KetLexÀons AUK l o/uùie de la natwie ou AUA. celui de la 

conduite. L est d'abonÀ,l 'effont pouK pnendne conscience des exigences ma/ta

les de la pensée commune, ou poux degaçex des anoyances Keligieitses les vues 

dù/enses gui g Aont incùtAes,/celatlvement a l'histoire. pasAee oti actuetle 

de l'univeAS n 

( IxQN PÙBIN, " La pensée gnecq/ue et les o/Unisies de I 'espnil AciervU.fi. -

y te ",ed. Albin Michel, POJÙA,1%3, p. 21 ) 

( 5 * — RefjtKimo-noA a exigência duma Intensa e pnatongada ptepaxaçao in-

fonmatLva de coKocten. pn.opedeutico,dit fama a tanna* acessíveis OA dadoA 

disponb/eis e a peneinaK na Ka%ao de Aen doA pnobtemas leuantadoA, poti meio 

de fjOKmos de penAOK e de tLpoA de linguagem, amplamente vaniaveis ao longo 

http://AciervU.fi
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da HiAloxia da FitoAofia. 

f 6 ) — DigemoA "eventualmente." poxque.,como e. obvio, nada noA cernante, que 

"alauxeo", "alguém" lenha aóAtmido poAiçpeA que poAAamoA deiendex* C cam -

pxeenAivel que. nao A& pode. lex "indo" que na FiloAoda e a FiloAofia In -

texe&áa ', 

( 7 ) -_ ANTÓIIIO MCHnW, " PoeAiaA compleloA ",col. AuAÍxal,ÍApaAOrCalpe 

S.A., tíadxid,/966, p. J$8. 

f & I — " ftaA,aaoxa que xeAolvexa dedicax-me apenoA a deAcobexla da vexaa-

de,penòei que ena neceAAaxio pxocedex exactamente, ao conixaxio,e xejeiiax 

amo abAolutamente fialáo,titdo aquilo em que pude&Ae imaqùtax a menox duvi -

da,a fim. de vex Ae,apoA ÍAAo,nao ficaxia quoique*. couAa noA minhoA opinioeA, 

que fioAAe inleixamente indubitável . 

( R£Ht ÙESCARUS, " ÙLACUKAO do MÍtodo",txad. do fxançeA pox Newton de fla -

cedo,Liv. Sa da CoAta, LUboa, l%i', p. }8 ) 

( ° ) — " £ neceAAaxio lambem Aabex que,emboxa a alma eAteja unida a lodo 

o coxpOfha todavia neAte uma paxle em que ela exexce em eApecioJ OA AUOA 

fançoeA ; (... ) fíoA,examinando o aAAunto com cuidado,paxece-me tex xeconke-

cido com evidencia que a paxle do coxpo onde a alma exexce imediatamente OA 

AUOA fiunçoeA nao e de modo algum o coxaçao ; nem lambem o cexebxo no Aeu con-

jjunio,maA apenoA a Alta paxle maia inlexiox,que e uma cexla glândula mtulo pe-

quena,AÍtuada a meio da Aua AubAiancia,e de. lai modo AuApema pox cima do ca

nal pox onde OA eApixitoA doA AUOA concavidadeó antexioxeA comunicam com OA 

da pAtexiox,que OA rnaiA pequenoA movimenloA que nela Ae doo conlxibuem muito 
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pana modifixjon o cunso desses espinitos ". 

( mt DÍSCARTÍS, " As Paixões da Alma ",inad. do fnançés pon Newton de. 

filacedo, Uv. Sa da Costa, Lisboa, l%l, p. 116 / 17 ) 

( IQ ) _ " dós venificamos que a genaçao de. Santne ena, decénio, uma genaçao 

conajosa e genenosa,que tinha a paixão da vida,da politLca,da exisiencia . 

Mas nos descobnimoA una outna coisa,uma outna paixão : a paixão ao concet -

to & do que eu denominanei o "sistema" (...) O ponto de. nuptuna situa-se no 

dia em. qpe. Levi SdbtmUÁ e Lacanfo prumeiAo no que òe Kefjzxe aó AocLedadeA e 

o segundo no que nespeita ao inconsciente,mostnanam que o 'sentido" nao ena, 

provavelmente,mais do que um efeito de supenlície,uma nevenhenaçao,uma espu-
r 

ma,e o que no A ainavessava pnofundamente., o que estava antes de nos, o que nos 

sustentava no tempo e no espaço ena o sistema. (,..) POK sisiema,deve enten-

den-se um conjunto de nelacoes que se mantém, se tnansfonmam independentemen

te das coisas que essas nelacoes neligam ". 

( NCHã. FOUCAUU, entrevista publicada em " La Quinzaine Litiáutine", n-° 

5, de. 15 de. Plaio de. /966. Apud n£stnutunalismo, antologia de. textos teonicos , 

tnad. do fnançes pan Mania tduanda R. Colanes, António R. Rosa e tduando P. 

Coelho, col. Pnoblemas n- 2^, Pontuçalia íd.,Lisboa,s / data, p» 29 / JO ) 

(II) — Ça fonctionne pantout, tantôt sans annet, tantôt discontinu. Ça 

nespine,ça chauffe,ça mange.. Ça chie,ça baise. Quelle enneun d'avoin. dit le 

ça. Pantout ce sont des machines, pas du tout metaphoniquement ; des machi -

nés de machines,avec leuns couplages,leans connexions. (...) Le sein est une 
r N 

machine qui pnoduit du lait,et la boucfie,une machine couplée sun celle-là. 

(...) C'est ainsi qu'on est tous bnicoteuns : Chacun ses petites machines '. 
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( QUIS [£Í1UZ£ e FÙJX CUATTARI, " Capitalisme et Achl$ophiLu>3 L 'An -

tl-Oedlae", Les cditionA de Minuit, PariA, 1972, p. 7 ) 

f 12 ) — "A hlAtoria e de. facto um "proceAAo Aem Sujeito nem Fim (nâI", 

cujaA circunAtancloA dadaA,em que OA "homenA" agem como AuJeitoA Aob a 

determinação de. relaçpeA Aoclau>,Aao o produto da Juta de. cloAAeA, A hiA-

tonta naet tem, portanto,no mentido filoAoflco do termo, um Sujeito tmaá um 

mota* : a luta de. ela&AeA ", 

f Wtí/S AWmSS£R, " R&ápoAta a John LwU",inad. do françíá por Álvaro 

Viana,ed. &Atampa,col. TeAeA n? â,Lisboa,/973, p* 8/ ) 

( 13 ) — Penetrante, critico da civilização contemporânea f "L'^Aprit da 

Tempo",ed. CraáAet, Pariá,/97é ),intereAAado por Aociologia í "LeA Statu", 

ed. du Seull,Parl&,1972 i e pela politica f "Inixoduction a une politique 

de l'homme",ed. du Seail,Pmlâf/965 ),deócobre naá AUOA rellexo&ô antro -

pologicaA,o ponto critico pana eAiruturar uma "revlóao" geral da atitude 

cognoscitiva, face. OA Cienciaá Humanai e Cienciaà da Natureza. Tal ruptura 

encontra-Ae na notável obra de tema antropológico " Le Paradigme perdu : 

la nature humaine" ( ed. du Seuil,Pariá,/973 f e prolonga-Ae no I- volume 

de "La Méthode.. La Nature de la A'ature" fed. du Seuil,Parla, 1977 ),onde 

idgar Marin aquaciona a triade "FiMxM~Mologia-Antropologla'',Aob o angulo 

da organização (Laica. 

( Hi ) — " igA queátioná fondamentale* Aont renvoueeA comme queAtionA ge~ 

neraleó,c'eát-a-dire vagueA,abAtraiteA,non operattonnetleA, La question arl~ 

ginetle que la Acience arracha a la religion et a la philoAopnie pour l en-

doAAer,ta question qui juAtifla Aon ambition de Acience : 'Qu'eAt ce. que 

l'homme, qu'eAt ce que le. monde,qu'eAt ce que l'homme danà le monde ?",la 
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science la xenvoie aujourd'hui a la phitosophie,tjoajouxs incompetente a ses 

yeux, poux éthylime Apéculatif,etle la xenvoie a la xeliaion,toujouxó iltu-

Aoixe a Aes yeux poux mythomanie invetexee. iUe abandonne toute, question 

fondamentale, aux non-savants,a pxioxi diAqitalifiieA. '. 

( OXM NQRIN, " La HÍthode. La Matme de la Natuxe",ed. du Seuil,Paxis,/977, 

P. m 
( /5 ) — " L'incertitude A'aggrave avec la pente de SixiuA,c est-a-dixe la 

pexte ixxemediable de. I 'idee. au. 'il puisóe existex un point de vue Aupxeme 

d'où au moino un démon auxait pu contemplex l'univexs dano Aa natwie et Aon 

avenifL. ûeA loxs l'absence d'un point de vue objectif fiait Auxgix la pxesen-

ce du point de vue Aubjeciif dana toute vision du monde, it nouA AommeA con-

txaints d'exanineK le sujet,de nouA xetouxnex AUX l'obAexvateux cache et AUX 

ce qui est cache dexxiexe lui. it nouá devons nouA posex-la qjmMtlan inevi -

table : qui AommeA nous dans ce monde ? D'où obAexvonA-nouA ? Comment conce-

vons-nous,decxivons-nous le monde ? ". 

( ffiAR HORIN, " La Méthode. La Natuxe de la Hatuxe",op. cit., p. 89 ) 

f 16 ) — "La pensée qui totalise l'histoixe est xesultante de l'/ILAÍOÍXK 

mais n'est ni Aon simple véhicule passif,ni une fatalité txanAcendente. ai

le Aeule peut xealisex a chaque instant et unifiex dans sa pxaxis ls mouve

ment vexA la dispersion et l'integration. (,..) La dialectique,si elle exis-

te, ne peut etxe que la totaliAation des lotatiAations concxeteA opexees pax 

une multiplicité de AingtulaxiteA totalisantes. (... t La dialectique ne se 

xnvele qu'a un obsexvateux situe a l intérieur du système. La dialectique 

est la logique vivante de l'action. '. 

( PÛHALb LAIK*,MVlb G.CÛOÎ€R, "Raison et violence", txad. do inglês pox Jean-
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-Pienne Cotteneau, Petite HibliotAeque Payot,PonÍA,lcj72, p. 110 ) 

( 17 ) — No eAAencial,continuamoA a acha* que OA obAenvaçoeA feitoA pan 

Albent CamuA, delimitam eóta Actuação. " Acontece, qtte OA cenanioA deóaoam. 

OA geAtoA de levanta*, o caAno-electnico,qjtiatno honoA de eAcnitonio ou de 

^nica,nefeiçao,canno-electnico,qjuatno honaA de tJtabaiho, nefei.çaofAono e 

Aeaunda-feina,tenca,quantn.,quinta,Aexia e Aabado no me/mo nitmo,eAta eAtna-

da Aeauer-Ae com facilidade a maion ponte, do tempo. So um dia o "ponque." Ae 

levanta e tudo necomeça neAAa laAAidao tingida de eApanto. Lcmeça ,ÍAto e 

impontante. A laAAidao eAta no /UM doA actoA de uma vida maquinal,maA inau-

auna,ao meAmo tempo,o movimento da conàciencia. . 

( ALBERT CAMS, " O MUo de. SLifo ",ÍAad. do pvançeA poK Uxbano T, Rodni -

çueA,L3L Enciclopédia n- 18, ed. LÍVKOA do HHOAÍI, Lisboa, A / data, p, 24 ) 

f 18 ) — HENRI imeiMÍ, " U Plani/eAte di^U\nentlalUte ",col. IdeeA «-* 

217,ed. CallimaAd,PanÍA,/970, p. 161. 

f 19 Í ~ Id.,ih., p. 186. 

( 20 ) ~ ld.,ih., p. 167/8. 

(21 f — DigemoA "poK enquanto ", paiò,nelativamente ao Futuno,bem pode acon-

teceu que uma daA aliennativaA deixe de ten. OA condiçoeA minimoA pana Ae 

tonnan viavelfdevido a altenaçoeA nao pneviáiveiA no cincunAtancialLámo hJLtr-

tonico, pAovocadoA poK um Aem numeno de factoA aleatonXoA e deAconAecidoA na 

Actuação actual. 

( 22 ) — Podex-Ae-ia pantin, do fenómeno Aocioloçico, pAicoloçico, politico, 

economia?,etc.,etc.,convencidoA que eAtamoA que todaá eAtoA analiAeA Ae afi-
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gunaAJjM dev&utó inieAAóAanteA e im.poAÍxmt&A. Todavia, fiatta-noA a expe/Uen-

cÀa,conhecÀMeivLoA e. dLáponLbi/idade. pata aó ejnAabanmoA,o que. nao invalida 

que. nao apKeciaóáemo-á deveAaó a pa&AihLtJLdade. de.,um dLa,a& pode/i fia$eA . . . 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
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PamamU I — " AÓ obxaa de ante, AOO de uma Aolidao 

infinita : pana OA aboAdaA,nada pioA do que a cxltica. So o mo*, pode. pnen-

del-laA,conAeAvár-laA,AeA /tuia pana ela*. De. Aempne Acção ao Aeit pnopnio Aen-

timentotcontAa eAAOA anátÍAeA,eAAeA AeAumoA,eAAOA inùtoduçoeA. (.,,) AOA AÍM-

pleA fleJU a Ante exige, tardo como aoA cAÍadaneA ",di$La RaineA Mania Ril -

ke,noA AUOA XantoA a um Poeta" ( / I. Penante eáte avÍAo,deveAemoA desde 

já ficoA Auficientemente pnecavidoA face. aó di/iculdadeA emeAçenteA dum ten.-

KUOAÍO CUJOA contoAnoA noa Aao facilmente. apnopniaveiA e cujo. oponente, cta-

Aidade.",Ae osviióca a AeA a "AombAO." luminoAa de uma OUÍAO ObAcuAidade. 

O fenómeno e&úíico apneAenta-Ae como una eAtAutuAo multifaceta -

da,plena de. ambiauidad&ó e de canção AÁmbolicaA, local, onde a Utopia, o Sonho 

e o ImpasÁvel iKAompem quando menaó AA eApeJut,AUApneendendo a no AAO Aen -

/uhbUxtade demasiadamente fatigada petoA AolMdtacoeA do quoqidiano,con -

fjtontando o "entendimento'' com AituaçoeA e pnopoàtoA que,nao Aano,Ae AiXuam 

pana aquém e alem da lógica da identixíade c do teAceiAo excluído (2)1 

Ponque nao AomoA cAÍadoAeA,poAque. eAtamoA pxedominantente. voltado* pana o 

campo da "neflexâo'1\,aKxLòcamo-noA a ficaA condenadoA ao limian do ÍAAenciat, 

peAcoAxendo epideAmicamente. a PeAÍ^eAÍa,caAacteAÍgando maU e melAoA aquilo 

que "nao é" do que. aquilo que "e" ,.. foeAmo oAAim,penAomoA que. vale a pena 

coAAeA o AÍAcotapeAOA doA poAAibilidadeA dum AuceAAo AatLòfatoAio Aenem pno-

blematicaA i ] i . 

Como canacteAigoA aA "componenteA1' fundamentais do fenómeno este. -

tico ? Qual a Anta eMAutana e quoU OA AelaçoeA que enUe AÍ montem ? Que AO-
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goes justificarão a sua repetida "aparição" ao longo de tanioA momentas 

hlstâricoA,de tantas culturas e civilizações ? Que função ou funções desem-

penha na comunidade, em q/ue Ae Insere ? 

CAÍOS e outras queAioeA,de imediato àe apr&Aentam no nosso horl-

$onte,mal iniciamoA a aproximação a tais problemas. A JtespoAta q/ue eventu

almente IheA venhamoA a dar depende,em parte,do caminho que percorrermoA e 

doA procedimentoA meiodoloaicoA que decldirmoA adopta*. O ponto de parti -

da que utili$aremoAtnao constitui um "a priori" que Ae afirme como "evl -

dente",moA uma hipoteAe interpretativa, de valor e utilidade provisória, ate 

encontrarmos uma outAa que noA pareça maia ampla,mals decididamente eficap. 

Ciara eAta,eAte "ponto de partida" nao arranca a partiji do "nada",tem uma 

"historia" atras de AÍ e, em cento sentido,e ja um ponto de "chegada" ! A 

Aua elaboração e o resultado de "mediaçoeA" cronologicamente dependenteA 

dum processo de aprendizagem inevitável, e Ae e logicamente propedêutico,e 

parque tat ' poAiçao" contribui pana. o Aeu melhor esclarecimento em fases 

posteriores da investigação. 

O campo teórico que mais de perto noA Augeriu essa hipoteAe foi, 

Aem duvida,a HiAtoria da Arte,dado pensarmoA que nos parece abAurdo referir-

mo-noA ao fenómeno estético,independentemente doA "objectoAu que /listorica-

mente o vao concretizando e amplificando, (lama forma objectiva e permanente, 

ÓAtamas convencidoA que tal "fenómeno" Ae caracteriza mais por uma "rela -

coo",do que pela actividade ou "propriedadeA" atribuíveis a uma "Coisa" de-

terminada ( a obra de Arte ),ou a um tipo especial de "PesAoa" ( o Arils -

ta ) , UeAie modo, a vivenda eAÍeíica nao Ae apresenta como unívoca, OAAU -
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mlndo dlfenenteA ambiant**,consomme val Aendo "conAtnuida" f k ),no Inter-

nion. duma nelaçao entne Cniadox / oneA - Obna / OA - ÎApectadoK / oneA. ÙL-

$emo* coitAÍAuida,poÍA penAomoA que ela nao Ae eAlahelece. pan uma unica veg, 

em lenmoA deflnitivoA, num dado momento hlAlonico,Aendo capag de. Ae in inanA-

fonmando e ennlquecendo,muito pana alem do Aeu contexto "genético". Aqui 

At. nadlca uma dm AUOA maU contnovexAaA pnopniedadeA,que e a "neAlàten -

cía" Algnlficaiiva ao poden. connoAlvo do 7empo,a Aua Invulaan dunaçao' 

pana a qual panece nao existi* outna limitação, pana alem da Aua manutenção 

"fl&ica",enquanto Objecto conAiMente & minimamente, identificável ( 5 Î . 

Ao pnopoAmoAfdeAde já, o fenómeno eAtetlco como uma Kelaçao diacno-

nicamente pneenchida poK tnanAfinitoA conteudoA poAAÍveU,maó apneAentando 

uma eAtAutwta peMAi&lente, fajêmo-lo pan. penAonmoA que eAteA txeA "elemen -

laó" AOO impneAcindívelá,condição "Aine, qua non" da Aua viabilidade. De. facto, 

4e nao e penòavel a exLòi&ncLa duma vivenda eóíetica ç/ue nao && x&poKte. a 
9 m 

um qualquen "objecto" f obna de Ante. ),lambem eAÍa,pon. Aua ve%,pneAAupoe, a 

existência de "Alguém" que. a tenha pnodugido ( o AntJMa ),ainda que pte -

quentemente,nao conheçamoA a identidade deAAe "pnoduton",o que nao invali -

da a Aua pnemente. e inevitável exióiencla num "eApaço-tempo" detenminado. 

Quanto ao "ÍApectadon.",a Aua neceAAidade neAla connelaçao,Ja nao panece too 

evidente.. Todavia, pana alem de podenmoA conAidenan que a malonla doA Obnaó 

Aoo pnodugidoA lendo em viola uma comunicação ( neal ou potencial ) com um 

Vutxém" ( actual ou fulano ),cuja pxeAença,compneenAao e neceplixfiaade , 

nem Aempne e um dado adqulnido,nao devemoA eóquecen. que o pnlmelno eApecta-

doK da Obna e o Aeu pnopnlo Cnladan, penante ela mantendo eAAa dupla paélçao. 

£m cento, medida,a obna de Ante atinge uma "autonomia" nelalivomente ao Au -
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ioJi,ínfluenclaruL*-o como um objjeclo petóÍAlenle na òua exljeAÍoKÍdade.,como 

um "em-Aí" que. lhe eAcapa,mal Ae enconûta concluído o pJtoceAAo que oAÍçlnou 

a Aua produção. Ha um momento a pantin, do qual o ÍApeciadon. "necxia e o 

GtiadoK "obAexva",Aendo eAle (luxo vivencial,pnovocado pelo padm. suçes -

lívo que o objjeclo eAtéllco é capag. de deAencadeoK pestante aquele* que. dele. 

Ae apnoxlmam,a pHopnledade. que. melhoA defiine a luelacao OdadoK - Obra - &» -

peciadoK ( 6 ) „ 

fala breve Aerle de. conAideraçoeA,de nature.$a um pouco abAlracla, 

ganhara Aenlido a medida em que {OK confrontada com AÍluaçoeA concrelaA,ret-

porlaveÍA a tempoA hÍAtorícoA paAAodoA ou p>xeAenteA,como e noAAa intenção 

VÍA a fa^er. De certa maneira,a eApantoAa actividade criadora que a flláio-

xlo. da Arte noA revela, manifeAie frequentemente o poder inovador do eApirir-

lo humano que,alias/eA dum aeAto,dum poema, duma pintura ou da con&iAuçao dum 

"edifício ", simbolicamente Ae apropria daquilo que. de maÍA profundo uma epo-

ca contem. A Arte. correAponde. lambem a uma certa "ordenação" da experiência, 

poK uma via sinteticamente compacta, que. nao Ae preocupa em Aer dÍAcwiAÍva, 

mas que Ae aproxima maÍA de conAlnucoeA com um elevado quociente. AÍmbollco, 

cuja univenáalídade, nao e primariamente, proveniente duma inter-Aubjectlvl -

dade ampla, como aquela que encontramoA noA linauagená convencíonaÍA ( 7 K 

De fado, a situação doA obptctoA eAtetlcoA nao e a de. ínóliluuiem uma una -

nimidade. na IranAmláAao duma quoique*, "informação" a lodoA aqueles que de. -

leA Ae aproximarem, nem e fundamentalmente, um proceAAO auxiliar e provisório 

da ampliação do conhecimento,ainda que paxá ele contribuam. ãàt-Aer-la que. o 

enigmático poder da Ante. Ae encontra na poAAÍbltldade. que lem,nao de "impres-
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Alana*"1 TodoA ao meámo tempo,ma* de ao Longa do Tempo,podex "impxeAAionax" 

Aempxe maio alguém,o que. AO Ae tonna compxeenAÍvel,Ae tomamoA o fenómeno 

eAtetico como tma "xelaçao" e nao como um conjunto de. cnxactexÍAticaA,ex -

cltiáivamenie imanenteA a um dado Objecta, 

ÂAA4M,a Ante. tanto e capa$. de fagex apelo a novoA "totaligaçoeA", 

como a pnovocax AituaçpeA de xuptuxa ; tanto Ae adapta OA {.omaA aexaiA de. 

penAOK e Aentin. duma dada epoca,manifeAtando pexante ela um efectivo "acox-

da",como escolhe o estatuto de. opoAiçao,nompendo com concepções tacitamen -

te. aceites ( S ) . Poxem,anteA de. noA deixanmoA conduziu paxá o canpo doA 

anatiseA concxetoA, convém ainda mefJLectlx um pouco moÍA Aobxe a natuxepx e 

OA dificuldadeA implicitoA no "ponto de. paxtida" que pxopuAemoA,ÍAÍo e,na 

>pxia xelaçao Cxiadox - Obxa - ÊApectadoK. 

Paxaaxafo II — DevemoA conAidexax eAte campo anali -

tico,tendo em atenção que nele Ae concxeti%a,de foAma pxepondexante,a pxe -

Aença duma dimenóao axloloaica,o que leva a Aupox uma relevante paxticipa -

Çao da componente. "subjectiva" da pexAonalidade humana. O dominio da Cate -

tica,tal como a axea moÍA vaAta da FiloAofia e doA CiendaA Humanos,nao Ae 

conAtitui com OA pxetenAoeA de "cientiJUcidade" que caxactexigam OA chama -

das 'KojenciaA exacta A"fpaÍA nao viáa a delibexada anulação do Sujeito no 
0 / * 

oxocesAo coanoAcitivo,conAciente que eAta da Aua inevitável e neceAAOxia 

intexfexencia. Pelo contxaxio,aceita amo um "dado" o Aeu envolvimento,in -

texessando-lAe paxtÃculaxmente. detexminax qual o gxau e a qualidade deAAe 

paxametxo conAtitutivo da xataçao. Ao xefexixmos aqui eAta noção de "Sujei

to",nao eAtamoA a penAox em texmoA de uma "categoxia" loaica,ou de uma en -
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tidade abaixada, a que se. reportaria todo o conhecimento possível. Julga -

mos tratar-Ae de. um "ser-em-AÍMãaçao", amplamente mancado pela Mia época, 

peia comunidade, em que Ae insere,pelo "çAupo" que mais de. perto o define, 
» * ti 

pela MUI historia individual e colectiva. Panem, julgamos que este enqua -

dramento" nao constitui uma determinação inelutável,perante, o qual a "subje

ctividade." Ae encontraria deMvmada,repnesentando um papel de. "efeito pas-

&Lvo,fíxce. aos constAongimentos da circunstancia envolvente., como um simples 

e. "pavloviano" reflexo. Nao aceitamoA a "desculpabilização imanente OÒ con

cepções do "Homem" como epifenomeno de estruturas que o ultrapassam e que 

originam,em ultima anaiUe,uma mentalidade dit "pas&a-cdpas", perante a qual 

ninguém e responsável pan nada nem junto de alguém í Sem defendermos uma li

berdade ou disponibilidade supra-himanas, consideramos existir uma signifi -

cativa mangem de actuação transformadora, AuAceptivd de anientaK a situa -
mt m Ê m 

çao presente., numa outna que se "escolhe." como melhor. A acção humana define-

-se. também e Aobretudo pan "valores" que Ae projectam no Futuno,condido -

nando "positivamente." o Pnesente. 

Contudo, se o plano do "agin" incanpona uma dominante axiológica, 

lemos de estou conscientes que tal "acção ' so primariamente se configura 

como um conceito dano. De facto,nem todos o* valones tem uma estnutuna 

equivalente, assim como a axpeniencia ( ou acção ) nao se institui duma for-

ma unívoca e unilateral. 

£sta distinção panece importante, nomeadamente quando nos confron -
tomos com os valones estético* que,apesan de se concnetxymem num espaço-
tempo" neal e histórico,nao soo pan ele "absorvido*"',podendo manter-Ae com 

o mesmo poder e eficácia no plano imaginário,Aem com isso nada penderem (9). 
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HeAte caóo,a "pmiica" nao Ae apneAenta como CAUÉAIO da Aua eficácia e va-

lidade,o que nao Aignifica que eleà nao poAAom tex penante ela uma efectiva 

ninle/tfeJtencia",bem manifeAta quando Aobxe a actividade aiiadoKa Ae exence 

a cenAuKa,o dogmatiAino ou a intolexancLa. 

Oxa,Ae OA objectoA eM.eM.coo Ae Aituam num campo pKedominantemen -

te. imaglmtAÍo,apiuiaA da áua Kelevante actuação no "xeino temponal ,devexe -

MOA inieKKogaK-noA Aofoie a poAAihilidade de. a eleA aplLcamoA OA meAmoA ti-

poA de. julgo, que. uiLligamoA quando AituadoA no domínio da Kealidade qttoti -

diana ( 10 ) , ?OK outAo lado,e peAApectivando eAta queAtao dum outxo ponto 

de. vÍAta,podeA.-Aer-ia pençuntoA o "que e" que. noA peAmite apJmoK a pneAen -

ca de. qfiatJdnd* eAtetica noA obnoA que noA òao apneAentadaA,ÍAto e,em nome 

de. "que" Aenao pAonunciadoA juigoA "eloçianteA" ou "condenatoKÍoAt. 

I eAta uma Aituaçao e um conjunto de pKoblemoA devenoA complexo 

que,poK AÍ Ao,conAtituÍAÍa tema pana ima longa meditação, Nao Aena aqui que 

i/iemoA deteK o eAAenciat da noAAa inveAtigaçao maò,meAmo aàAim,goAtaAÍamoA 

de pnopoK ataumaA conAideAaçoeA a eAte pAopoAito, 

Se aceitamoA que o campo da eAtetica e foxiemente determinado poK 

* * 

coondenadoA axiologixxM,compxeendeA.emoA que aá atitudeò poAAÍveÍA peJtante 

eAtoA queAtoeAfOAciùtAao entne poAiçoeA "a pulxvtiáiaá" e "aÒAolutiAtaA e. 

expticaçoeA de caxig. "AelativiAia". Ho pximeiAo COAO , paKtlK-Aer-a duma pue. -

via "definição" ( Il ) doA atnibutoA que delimitam a eAtatuAa eAtetica doA 

objectoAfAendo conAidexadoA como Aem qualidade todoA aá ofotoA que eAcapem a 

eAAa pxe-deteAminaçao,que tanto pode oxiginoA um "contJta-valon." ( o "Feio"), 

como uma auAencia de "valo*" ( a falia obxa de AnJbe. ) , £m texmoA hÍAÍoxicoA, 
eAta peXApectiva tende a pnopiciox univexAoó foxmaiA eAtxLtamente demaxca -

http://eM.eM.coo
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doA,limltadoreA doA potenclalutadeA inventivoA e tranAfanmadaroA,apeAOK de 

poderem veiculem uma elevada qualidade. eAtetLca,Ae nao d&é-ll^aKem pana um 

Academismo de. "VÍAÍOA cwitoA1',que Ae esgota na repetição eAtafada de. AÍ p*o-

pfcto. Uma tal Aituaçao verlficarAe Aempre que. quoique*. InAtLtuiçao Ae afin. -

ma como depoAitarla da pedra filoAofal da Beleza, promovendo .Junta do publi

co aá obnaò que a ela. Ae adaptam e precipitando na* AombroA do MadeAfoá objea-

ÍOA tldoò como nefoAtoA c recalcitranteA, ÍAte comportamento e tanto maU 

peAV&tAo, quanto e o aparelho de ÍAtado que Ae ocupa deAta ta*efa,movido por 

deáíçnioA "pnotectoreA" ou "educativoAu\de poma a "proteger" OA QJadaoA doA 

propoAtoA obÚquoA e perigoAOA que CriadoreA iodUclpfinadoA podem trage*. a 

lua dû dia . . . f 12 ) NeAte coAo,é bem provável que a obra deAti#e paxá a 

estatuto do panfleto e do paneaírico,poÍA dlflcltmente pode AobreviMer^dioM -
m 

te. do peAo de taU UmltaçoeA. 

Quanto a perApectiya "relatlvíáia''fpenAamoA que Ae compreende, a 

partir da divu/aação e eAtudo da tiiAtaria da Arte$uma ve$ que n&A patenteia 

uma imenóa AequencLa cronológica de "objecioA" da mala variada natureja, fptn-

tumA,eAcuUiutaAfbaixoA-KetevoAtaKqfuJe^ uma extrao*.-
0 $ * * 

dinaria diversidade de formoA e a)nteudoA,expUcaveÍA peloA epoem e óitua -

çoeA hlAtonlcoA de que AOO orlginarioA, Perante eAta ampla paleta de diferen

ça* t a única ragao que Ae apreAenta com uma certa lógica ao noAAo eApixitate 

aquela que conóidera que OA "Ç-OAÍOA" e OA valoreA que OA fundamentam AOO de 

naturega tranAltoria,exlótindo como "abAolutoA",enquanto Ae mantive*, a e&tmt-

tura ch/iXljacional e cultural que OA AuAtenta enquanto tal, ( fj t A derism -

da "popular" deAta poAÍçao,concKetigar"Ae na aceitação indlAcuti^el da. Aubjecr-

iiwdad* inatadavel doA ngoAtoAu
tna Aua variação provocada por indetermina -
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daá e. iriòondaveLò aaxaciexLoiicao pAÍcatxyg.icaò paLá9camo e piexyxenie. ouvi/L, 

"cfoAtoò nao óe. dLácutem" ! Po/iejnfAe. eòia poòLqao xex/eÁa um cUieAmlnado "bom

■áenóo' ,cujaA conAequencloA nao pnovocam um condicionamento eAtxito da adi -

vidade. cxiativa,como Ae aflaunava pxovavet na atlttuie coni/uviia, também aqui 

Ae pen.fitam outnaA dlfJxutdadeA,que cabexa manifeAtax. 

AAAÍM,OO conAldexaxmoA OA "objectoA eAteiicoA",na Atia vaxiedade fax

mal e de. conteúdo, como exclusivamente. detenminacloA peta hlAtaxicidade doA va

loxeA e. doA faxmaá çexaiA ae. penAOK e. Aentixfnao Ae. ve bem pox que. na$ao eò -

* * 

AOA obxaA,uma veg. uÁtxapaAAado o contexto Aoclo/oçico,cultuxal e axiológico 

que Ih&A deu magoo de. Aex,Aao capa^eA de mantex a Aua ''vivacidade.1' c o Aeu po

deu. "AugeAtivon,em difexenteA momentoA hiAtoxicoA,qiie natuxalmente Ae. oxien -

tom pana outnaA concepções do mundo e. da vida. ÕeAte modo,xeapaxece poK ou 

tua via,uma nova ''univexAalidade'' doA obxaá de Ante, que paxecexia condenada 

a uma bem delimitada cixcunAtanda epocat. 

íncontxamoA aqui uma pnopnledade que /a tinhamoA Auaexido,cuja con

txadiioxia natunega aponta pana o caxactex eApecifico <IOA objectoA eAteticoA, 

que. eAtao simultaneamente no Tempo e fona del&,ainaveA da poAAihilidade. que 

tem. de impxeAAionax Aempne ma LA "alauem",pox distante que eAAe ÍApeciadoK Ae. 

encontxe,Kt/ativamente ao "texxitaxio" de oxiaem da Obxa em questão. 
( 

PaxagAafa III — Dito isto,que poAiçao asAumin face a 

esta altexnativa ? Como e de que maneina aplicanemoA a xelaçao Cxiadox 

Obna de Ante  ÍApectadox ? 

ConAcienteA qtie eAtamoA doA dificnldadeA e doA pn.oblem.oA levaniadoA 

http://pn.oblem.oA
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pox eAteA daU pontoo de vÍAta,apeAax de nao aAAuminmoA qualquex dele* na 

Aua totalidade,admitÍMOA que a noAAa maneixa de vex,Ae encontxa maià "pxo-

Kima" da atitude "xelatLviota" do que da Aua "amtxàxia'''. ûe. (acto,o empo 

que conAiAexamoA pxiveliaiado pana a emexaencia. da xelaçao eAtetica e aquer-

le. que. a HiAtoxia da Axte no* Auaexe,e julçamoA tombem que atxaveA dele Ae -

na poAálvotl ix deieminando aó di/ejutnt&á pxopxiedadeA monifeAtadoA pox eá -

Ae mundo AÍ ti todo noa (xonteixaA do xeal e do imaainaxio ( Ih ) . Heòte Aen -

tido, «Ate. txabalho JnAtitui-Ae como una inveAtigaçao pxevixi,como um estudo 

propedêutica a elaboxaçao de. uma "ÍAtmtica fjutuxa". Pana que. tal objectivo 

poAAa Aex aiinaiao,devexemoA tex em atenção que,neAte caso como em tantaó 

outxoA,o objecto e o método duma determinada "xeaiao" teoxico-pratica nao 

Ae eJigue duma AO ve$,com toda a clouera e KLÇOA. A investigação decoxxe 

tombem de. teu pxoceAAo hiAtoxico "intexno",com OA AeuA avançoA,xecuoA e. deA-

vÀoApde, tal f.ama que. método e objecto Ae voo mutuamente definindo ao lon -

ao do tempo,num eAcloAecimento xecipxoco e pxogxeAAivamente ampliada, A 

Aita conAiUuiçao e de natuxepa dialéctica,poiá Ae. OAAÍM nao foAAe,cabexia 

pexauntax como Ae podexia elaboxax um "método" pana um "objecto" que ain -

da nao Ae conhece, e que utilidade podexia te* a conAtxuçao metodológica, pa

xá um objecto apaxentemente ja "conhecido" i 

PenAomoA ainda,que um tal pxocedimento nao e excluAivo duma de -

texminada axea do nAabex",Aendo aplicável a gxande maioxia doA diAciplinaó 

cientificaA, nomeadamente OA Ciencioá da Hatuxe.pi, como noA podexa xevelax um 

eAtudo minimamente cuidadoAO da Aua "hiAtoxia", Poxem,no noAAo caAo,o comi -

nho que utiligaXemoA Axa o de "apxoxJMaçoeA" çlobaiA a xelaçao Cxiadox -Obxa 

-ÍApectadox,em AUuaçoeA /uAtoxicoA detexminadaA,cujo exitexio de eAcoUia JUA-

http://Hatuxe.pi


tlflcanemoA dentno em pouco. A intenção que no A anima e a de. noA movimentan-

moA em nivelo pnoaneAàivoA de. compneenAao doA conteudoA poAAlvelò da viven

da &óteiica,àem no A pneocupanmoA em detenminan AituaçoeA de. natunega Aim -

pleAmente "cauAal",o que Aenla manifeAtamente inAuficiente pana canadeni -

ganmoA "expeniencloA" com uma elevada canga "qualitativa* f / 5 f ívltanemoA, 

Aempne que poAAÍvd,naclocinloA danamente dedutlvoA ou induiivoAtnao pan. OA 

conóldenamoA incapa$eA de pnopandonan uma elevada operatividade, metedolo -

aica,maA poKque enquanto nao acumutanmoA infonmaçoeA e dadoA em quantidade 

aceitável, noA panece pxetmztwta aAAumin. atitudeA distintamente. concluAlvaA, 

Uma tal taKefa,eKÍçJjta um eAtudo exauAtivo doA difenenteA moduli -

dadeA concnetoA e hlàtonicaA que. a dimenAoo "cAiaiiva" foi aAAumlndo ao lon-

ao doA tempoA,e AO apoA eAAe inabalho, eAtanemoA em condiçoeA de. tAonAltan. pa

na o levantamento duma eAtética filoAoflca. Todavia, c dada a impoAAibilida -

de uma AO peAAoa,num unlco livno,peA.conneA. tantoA aminhoA,optanemoA pan uma 

Aoluçao de compnomÍAAo,que poAAa Aen. entendida como uma apnoximacao a eAAe. 

objjectivo maiA global., 

DeAte. modo,,e noA&a intenção analiAaK o compantamento de ataumoA fa

ceta* do fenómeno eAietico em momentoA hl&tanlcoA que conAidenamoA paxticu -

lamente. inteneAAanteA,pelo fado de Ae Aituanem em etapeA de "mudança de 

mentalidades e de. eAtAutunoA dvlti^aclonalo e cultwiaiA. c evidente que nao 

conAidenamoA taU "foAeA" como AituaçoeA de tipo "Hneann,de dana tnanAlcao 

de um "eApacp-tempo" pana outna "eApaço-tempo",nem como OA unicoA viavelA en

quanto intenpnetaçpeA coenenteA do deAenvolvimento hiAÍonlco. f /6 ) Panem, 

penAamoA que definem tAonàfonmocpeA eAtAutunaló de indeAmentivd nelevancia, 

enquanto manlfeAtam pxoaneAAlvoA nivela de adaptação doA AociedadeA humanai 
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a comliçoeà pnimaniamente "deAfavonaveLá",cuja modificação en.voS.ve. a utLLL -

gaçao imaginante e cniativa do A necuK&oA de. que dL&poem. 

AAAÏM, pnoponemoA uma irvben.pn.eia.cao diacnonica,que tentana apneen-

de* aiguriá doA motivoA que pneAidem ao modo de vida nómada aie. a utilisa -

cao predominante, da agnlcultuna como panametno indlápenáavet a AubAiAtencia. 

afectivamente.,panece. que a n&volucao aqnlcoJLa manca uma "cniae" de. cneAci -

mento qualiMttis/o,cujaA conAequencioA ainda hoje Ae fa$em Aentin, apeAan. de 

com e/da afinmacao nao pnetendenmoA defenden que eAte "òalio" e. inevitável 

em todo A oâ Jbuaan&A e momentoA,em todaA OA cultunoA e civitigacoeA. De. facto, 

AociedadeA nomadoA exxAtinam e exxAtem ainda, Aem tenem tido OCOAÍOO ou ne, -

ce&Aidade de viven eAta "cnláe". De quaíquen modo,e tombem iruLeAm.enti.vel  

que tal tendência Ae. afiauna como "mirtonitanJLa" c pouco AÍgnificativa,Ae ti-

venmoA em conta OA conjuntoA Aocio-hiMonicoA que uttnapaóAanam eAta étape 

e que conAtituem a gnande maionia doA comunidadeA humanoA, Aqui,tenemoA co-

mo pneocupacao eAAenciat obAenvan a 'função" e o Aentido de algum doA objec-

ÍOA eAteiicoA que eAAoA cuítunoA figenam chegan. ate noA, tentando integna-toA, 

na medida do poAAÍvet,no cincun&tanciatLámo que pautou o Aeu noAcimento,e no 

poden" que efectivamente manifeAtanom na apnopniaçao "eAtetica" e Aimbo -

JLica de uma mundividencia too paradoxalmente Aingulan e univenAat. 

ApoA a "cnÀAe" que enauadnou o apanedmento doA AociedadeA agnLco-

laA,AÍtua>i-noA-emoA numa Aegunda foAe,que conneAponde a um novo tipo de ne-

JLacoeA do "Homem." com a 'Tenna" e con&iao pnopnio,tendo condicionado a oca-

Aiao de um complexo conjunto de tnanAfonmaçoeA que. definem o ínanAito pana o 

"mundo induAtrùal". Como tenemoA opontunidade de Aalientan,de cento modo,eân 

te momento "engloba" o arvtenion.,atnaveA de pnofundoá convulAoeA e contnadi -

http://en.voS.ve
http://irvben.pn.eia.cao
http://iruLeAm.enti.vel
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çoes que prenunciam o despertar da Contemporaneixlade,dando~noA ocasião de 

abordar algunA "movimenioA" (fie. no domínio artístico assumem particular re

levância, pelo impacto visual e pelas Aianificativas intenções de. que. encan 

portadores. Refina-Ae,a propoAÍto,que a noAAa preocupação nao Aéra a de ana

lisar em profundidade, um determinado "Criador",uma certa Vivia" ou um tipo 

especial de. "ÍApectador" mas,na medida do poAAÍveltas múltiplas neia&es tni-

angulares que entre ele* Ae voo estabelecendo. GoatariamoA ainda de,neste 

trabalho ou em investigação complementa*, abordar o ulterior desenvolvimento 

das SociedadeA Industriais, que tanta iMportancia aòAume durante o Aeculo XX, 

nomeadamente, pela "miática" de crescimento quantitativo de que Ae encontAom 

im6uídaA,e pela drástica rotura que implicam, em modoA de vida cujas origens 

remontam ao HeoJLLtLco. Neste, caso,a noAAa atenção incidira no fenómeno un -

bano, que Ae afirma como um parâmetro de crescente importância pana OA socie-

dadeA industrialmente, avançadas, e. que pana alem de em st próprio incorporar 

uma dimensão estetici>-cniatiya ( arquitectura, "design" paisagístico, etc. ) , 

Ae. comporta como um condicionante mais global relativamente as restantes 

actividades criadoras e aos "eApectadores" que a elas tem acesso. 

tsta maneira de abordar o fenómeno estético e as questões que nele 

julgamos ver levantadas,nao pretende levar a conclusão Aegundo a qual AO ka-

veria aceéso a vivenda estética após a investigação historica,mas Augere que 

Ae o fi^ermoA,a noAAa compreenAao Aera maior e as noAAas limitaçoeA e prés -

AupostoA Aoirao Aignificativamente redu^idoA. SabemoA que outras vias Aeriam 

igualmente aceitáveis mas,por noAAO lado,opiamoA por esta,o que justifica o 

titulo dado a esta primeira parte, intitulada de " Contagem Decrescente ",na 

medida em que Ae Aitua como um "prologo'' a um percurso no Tempo,de forma a 
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indayoK &L,camo dl^la Lucien Goldmann, " a UiMmla do pKoblema e o pKobte-

ma da hJLbJtmla " . . . ( 17 ) 

£,amo talvef tenha pentado M. dt la PaLL*Ae,nao ha methoK manei • 

Ha de "começa*" do que aquela, que. pwvte do "pùncipla",deUemo-naá poU en

canta*, pelo cKepaòcuio da& Oxiaenó „ 
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HOT AS 
■ ■■i mm n i ii l i t " 'i—' 

f I ) — Ml NCR MARIA RILKe, " CaxtaA a am poet* ", Poxtugélia editoxa, LU

boa, A / data, p. JO. 

f 2 i — QuexemoA di^ex que o "eApaçptempo" imanente aoA objectoA eAtetl 

coA,nao Ae deve. apxeciax. pan. cxiiénioA de coexencia ou nacionalidade eA 

tnita,paÍA e fitequenie (pie ele* noA Kemeiam pauta, eApaçoA xmagÃnaxioA f AJM

bolÍ4mo,Auxxeallmo,etc.. ) ou pana foxmoA de nepxeAentacqo deliberadamente 

anbiauaó, ( cuhLmo, op
1
ant, etc. ) . 

( 3 / — 0 HJLÒCO eòéenciat e o de. noA mantenmoA excùi&ivamente numa Soda -

laaia cnltica da Ante. 

f if ) — A titulo de eAclaneciment0,c&nAÍdenamoA que o pnoceAAo "conAtxuti

vo" não é excluAivamente caxactexiAtico deAta xelaçao,dado penAonmoA que. OA 

"factoA" também o AOO. (.AtmoA de. completa acando com aó Aeçuinteá afinma

mr * ■ *■ 

çoeA de íjtcien Colduann : " OA (adtoA AOO conAtnuidoA ; AOO conAtnuiaoA,pnij

meino,no inteniox d» penAamento coxxente,e no momenta da pexcepçao — to 

doA conhecem OA inveAtiçaçpeA doA pAlaaloçoA, nomeadamente OA de Piaget — 

moA meAmo fana da pexcepçao imediata até OA teonioA maU elaboxaaaA,oA facr 

toA AOO conAtAuçpeA,nâo axhUxaxioA,que tem a Aua najao de Aex,e AOO ptnda

doA na poAAiJbiMdade de noA oxlentaxem,de noA ajudanem a compxeendex o mm -

do e a txanAftoxmala ; noa AOO AimpleA dadoA extexioxeA ao penAadox. . 

( WCIÍH COLMAM*, " A Cxiação cultuxal na Aocieaade moaenna ^fíialioteca 

de CienciaA Humanas n
? IS,ed. PxeAença,Lióboa,l972, p. IJO ) 
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f S l — MeAno a deAtxuicao paxciat,nao e Auftciente paxa fa^ex deAapaxecex 

o podex AugeAtivo de. inumexaA obxaA de Axée. . " LeA dommageA que te COUXA 

du iempó inflige a l'oeuvxe. d'axt lui confiaient une. certaine, reduction dont 

t ' impoxtance et t'intexet mexitent t'attention non Aeutement deA xomantiqueA 

mala OUAAI deA xealiAteA. (... ) L'ignoxance ou ta meconnalAAance. de. "l'eA -

thétique de. ta deUexioxatLon" teux fait entevex aux. oeuvn.eú non Aeutement 

te chaume Auxajoute pax ta xutne maiA OUAAI t'ectat de /eux Atute pxixltif; 

en un mot HA tea Intexpxetent mat. 

Le. tempo donne aux oeuvxeA une patine qui tea xecouvxe de Aon vol-

te diaphane, et teó xepouAAe,comme une bxume,danA une Aphexe ou teux foxme 

devient un peu moino distincte. Cette impxeclAion entouxe ta poxme de au/A -

texe et invite t'imagination du Apectateux a t ' appxofiondix (... ) ". 

( P.Am MOWS, " ItudeA d'tAiÀAtiaue", cot. d'ÎAikktique n% éd. Ktinc-

káieéifPaxLó, i%?', p. 67 ) 

f S ) — " Selon te pxoaxeA de ta cxeation Auxtout t'idée Ae decante continuet-

tement,ette devient diâtincte poux emexgex finalement non poA nue comme un 

Acheme toglque,maÍA AOUA fxtxme de Agmbote xevelateux. La cxetation eAt,danA 
0 0 0 * f 

ce AenAfUne intexpxetation xevetatxice,et le jugement eAthetique l inAixument 
/ 0 0 * 

d'évaluation de l'intexpxetation,oui cxee leA vateuxA eAtketlqueA. 

/ntexpxete de l'oxacte est également le Apeciateux qui, en xegaxdant 

l'oeuvxe ,n'eAt poA contxaint de tuttex avec ta matiexe poux ta xecxeex. It 

commence ta ou l auteux A axxete et il Auit iouA leA echoA au éveillent leA 

AymboteA de l'oeuvxe, ". 

f P.A. mCHOJS, " itudeA d'ÎAihkix^e'', op. cit., p. 55 ) 
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( 1 ) — Ao falarmos de linguagens convencionais,ha q/ne distinguir as lin

guagens "cientificas" que visam a univocidade, mais radical a fim de se. afas

tarem de. iodas as eventuais ambiguidades das linguagens ama meios de co -

mufiLcaçao inter-subjectiva. C evidente que. estas ultimas,apesar das "per -

cas" de informação sempre passiveis entre, o "emissor" e. o "receptor",estão 

predominantemente, orientadas pana a expressão de experiências genéricas, 

sendo a sua eficácia tanto maia*.,quanto mais 'comum" for a vivenda a que 

se reportem. Porem,a medida que nos aproximamos de %onas da experiência mais 

radicais,porque mais pessoais e "tmicas",nota-se uma falibilidade no poder 

ÍKanmLAólvo deòòeA "codiçoò" comeneioncuAfCHjja eòiAutwui nao e "apta" a 

apropriação desse tipo de comunicação. Silua-se aqui um terreno favorável 

a emergência da significação estética,quer socorrendo-nos duma ' delocaçao 

da linguagem quotidiana f a Poesia ),quer instituindo universos carregada -
* ' * ' 

mente simbólicos e ambíguos,como e frequente nas Artes plásticas. 

( 8 ) — Como de certo modo aconteceu com a geração "Impressionista" e "ex

pression i Ata" oUfduma forma ainda mais notaria,alguns anos mais tarde,com 

o grupo "Cubista". 

( 9 ) — " ft si nous entendons le chant inconnu jusqu'icitqui après tant 

d années d'oubli succède a un plaint-chant de croisade ou a une mélopée au 

Pamagana,ce n'est pas parce que les historiens nous en ont restitue le tex-

te,ni parce que nous avons retrouve la foi du douzième siècle ou des temps 

védiques,c'est parce que nous les admirons entre les statues de Sumer et des 

çrocUes indienneSfde l'Acropole et des tombeaux de Florence — entre toutes 

les statues de la terre. C'est le chant de la metamorphose,et mil ne l a en -



iendu avant nouA le chant ou leó eAthetlqueA,leA neveA et même. leA ne -

liçionA,ne Aortt pluA que leA Uvnetá d'une. inepulAable muAique. " . 

( ANûtéMLIWX, " Le. muAee imaçlnalne",ed. CaUimand,PanlA, l%5, p. 2J? ) 

( tO I — " Le. jugement esthétique iniégnal poAAede donc deux faseA ou deux 

fondements : il est Aimultanement contemplatif, et poétique. Il Ae meut dam 

le. tempo,en ce AenA qu'il Juge le choix deA poAAibititeA de. confirmation 

d'une. oeuvne ; il s'annete dano la contemplation d'une fome en tant qu'il 

apprécie, immédiatement AO valeun. 

( P.A. MCHÙJS, " ÙudeA d'ÎAthe^éique'', op. cit., p. 50 ) 

( / / ; — t&ta. definição conAtitul, "anoAAo modo",um "cânone" bem delimitado, 

que. pode incldln Aobne OA pnoponçoeA do conpo humano,a nepneAentacao do eá~ 

paço,oA objedtoA que. podem ten. aceAAo a "dignidade" eátetica,etc, . 

f /2 ) — "Si aujound'nulfdam ce qu'on connaît de la plupant deA negimeA 

AoclallAteA,cette. llbenté n'existe paA,et AÍ dana aucun elle n'eAt paA tota-

le,c'eAt évidemment pance qu'elle eAt conAidenee comme un dangen. Si l ttat 

pjtend en main,en tant que tel et pan. AeA intenmedlalneA,le choix, politique 

de ce qu'il faut faine ou ne paA faine,dine ou ne paA dine,c"eAt qu'il con -

Aidene cornue nul&lbte toute oeuvne ecnite, peinte, caUptee ou elabonee qui. ne 

conneApond paA a deA cnitèneA pnéetabllô (...) d'utilité immeditate,d'hanmo-

nie tnxtnquille,de non-nocivite,ou d'un nefuA AyAtematique de toute anomalie, 

fonmelle qui lui panait ponten danA AeA flancA ce qu'il a coutume d'appelen 

la "decadence bounçeoiAe" . ". 

t mïfE PAMUH, " LióentÁA et UbentL de aviation". Apud " ÎAth'eUque et 

manxUme",col. 10/18 n-° 8)8,Union Genenale d'êditlonA,PanU,/97lf, p. 57 ) 



( 1} ) — * UeAejaKÍa,poAem, (...) declanaK que na min/ia opinião nao Ae de

ve, de maneina nenhuma admitin. que ha apenoA um unico modo de. fnuiçao (...) 

da obna de ante, équivalente a um Aeu vatoK imutável e etenno,maA anteò dl -

ve/tAoA modoA de fnuiçao e de intenpnetaçao canneApondenteó OA difenenteá 

penAonalidadeò de quem avalia a obna,e vatUaveià Aeçundo OA epocoA,aA Aitua-

çoeA pAicalogicaA do individuo e a pnopnia AenAibilidade do oAAunto, . 

( G/LLO DQRFLE5, " ÛAcUaçoeA do aaáto ", tnaducao do Italiano poK Canmen 

Gongal&£,col. Ante no Tempo n° I, LÍVAOA Montrante, Lisboa, 197^, p. IS /I6 ) 

( Ih ) — " lAcuvt en effet n'a paò d'en AOÍ et n'eAt qu'humaine pnopoAition, 

Ceói l'homme,antÍAÍe o*, public,communauté ou individua,qui choiàit Aoit de 

Ae pnomouvoix en mod&A d'expneAAion qui ne Aont qu 'un nedoublemeni pliià in -

tenóe et pluA pnopond deò àe& modaliteA exÍAteniielleA,et deá valeunA ethi -

queA,AoclaleA ou KeliaieuAeA qui leA AOUA-tendent,Aoit d'inAtaunen un dédou

blement ou la nealite humaine A,afpvanchJJ.,Ae tmnápaáe et Ae neaande elle

-même au minoin d'un autxe monde poAAihlje et d'une émouvante fiction, . 

f CmiUl XHUUÍR, " LeA deux AenA de l'ont ", "Initiation PhUoAophixpÂ" 

n-° 58, PMJ.,POKU,I%2, p, 2 ) 

f IS i — " L'image danà l'ont,loin de facilite*, t'acceptation paAAive, fouet

te, exalte la conAcience que l'homme peut avoin de Aeó pouvoixA, €t J.'entenda 

OUAAÍ bien de A&A pouvoiitA Aim le monde extenieun que AUK le monde intenieun. 

an effet,t'ont, acrjio.it la domination de l'homme AUX la natu/te comme AUK lui-

n -même, , 

( R€Nc HUyQ£, " Leà PuiAAanceA de l'Image ",ed, FlammaKion,PaniA,l%S, p. 9) 

http://acrjio.it
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nastunaíega y ta evatucion de. toA fomaA de pitoduccÍjon,de inteKcamaiotde 

pcw&ti&A£0tde. Jtetiaionfde e&&ada&tJto que imptica et deAOfiotto de. LOA con-

ceptoA fundameniateA de. modo de. p>toduccùmfde ideotoyiatetc. ín ia puatLca, 

AeApondex. ea aceLena*. La tihetutcion y et encuenùfo de dLócipiinaá eApecia-

tígadat : ta aKquetogJxitta ant/topotoaia,ta hÍAtaKÍa,ta econamiatta tin -

guL&iica, etc.., y conAtiuiùi ana nueva ba&e pana una ciência comparativa de 

ta hiátoAia y de LOA eALwtunoA AOCJJXLZA. ". 

i ftAtR/Œ CÛÛ£U£R, " Tea/iia mattxLòta doA AociedadeA pnecapitatiAtoA'\tnad. 

do faonçe* pm JoAe. flaKia CaAtllto,ed. Laia,BaHcetona,/975, p. 10 > 

f I 7 ) — LUCÎ& CQUJhANN, " A OUaçâo cutiuxat na Aociedade modettna", op. 

cJUL, p, /66 ) 

/////////////////////////////// 
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" A única acuéaçao qpm. e legitimo JtefeJUA. a uma 

con&butçao ieoJiica,nao e. o ÍVCCBAAO dm afastamento da Heatidaae.,maá Mm um 
m ê ** 

afautmmmta inMi/Ucienie. ; nao e o abuáOK doá podexeò da imaginação e da 

Jbiuauaatm ma*,pelo contAOKÍo,a éua nao mtUÀfaçao plena , 

f t 

Smnqm. V\aúcovicJLt " in Société, contre 

natwve * ( I ) 



* ' — HO PRI HCÍ PI O ÍRA . . . ? 

/* gggg&sfe / — êl&**imÁ panante, ima ALtuaçm? JLnomno -

c&ar ,' ô i prJjuuipio, poderíamos ultrapassar esta étape, dando-a como adquirida, 

deixando-a ao cango dos inúmeros especialistas que a Ciência, e a Cultura ha

bitam^ há longo* Ataxia* a esta parte. Talveg,com esta atitude, benificias-

semos dtma dupla, vantagem -— pox um lado,suspendiamos metodicamente uma 

questão deveras intrincada,por outju>,economi^ariamos esforços e dificulda -

des de significativa envergadura. Depal&,uma "atitude, filosófica" que. se. px&-

ge,nao At. deixa cair em domínios ião controversos e que tantos diésaboM^A e 

vergonhas p'wvocaran a Aua vetusta historia,desde que os " Físicos " pr&so-

eróticos de. deixaram embarcar nas aventuras cosmogonicas / cosmoÁogicas,ela-" 

cubrando o silêncio das Origens pou entre os meandros do Ar e do Apeiron,ou 

meditando as maternais Águas de Tales,através do pstnifùcador fogo hermctitJa-

no ... has a Filosofia cresceu,tomou-se sabia « prudente,escolhendo melhor 

os seus terrenost elaborando sempxe. que. passive!,questões a que pudesse reS -

ponder, assumindo-'Se amo Magoo triunfant&,deixando a praça publica aos meu -

coaores,retixando~se pana o exílio sóbria do seu Contentamento. Pana os pn^p-
\ M» m» 

blemoA de grande calijbjte,os mortais Unham a disposição as Religiões e as 

Ciências que, olhando-Ae mutuamente de soslaio, estendiam no palco da Historia 

um impressionante. mostruário de. Respostas, que tnham em vista apagiguax a V& -

gearia deu Gentes i teia "trindade.'' ( Filosofia / Religião / Ciência t prima 

pelo desentendimento interno,vixnendo em permanente " Golpe, de estado fcons -

pirando em todas as esquinas,sonhando o dia em que uma delas triunfara,ao do-

mentira* pana -áew/ate a Jjwconctbh^t HmnbtencJjx deu GUÍMOA mu%ò ampa -
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nfutòtoA* f 2 ) ?onemta paxiùt duma etnia aiHuMa,entAe. eloá Ae eólaoelece tm 

"gentleman'A gaJummeniu'*, dividindo enl/ui AÍ OA anploA latipmdioA do POAAI -

vel, demarcando "IMHJIÍIOKÍOA" que poAAihilitem uma coexistência pacLfJxa,nao 

pemitindo qpe no Ata Aeio Ae focam "diAcuKAOA" que. competem ao vivinho do 

ledo» TÍto louvável MUUÇÒO, cozinhada pou um *AabeK de expexiencia feito" pat-

mUe\pa*a aim desta maniJjsAia Aepa/utçao de podeJutA e competenciaAfmanteK 

«Stívbaâ ÍXJÊA ptmloA e CKÍXVL um AofiAlicado AÍátma ést ataiomtpAempKe que al

gum tKanAJjuga utbiapaAAetpelM calada da nolle, e a monte,aA FJUXVUÙAOA iewtl-

ÍOKÍOÍA Aem o KeApectbfo vJUlo diplomático no paAAopoxle. ( 3 ) 

ÍAcuAodo Aem dLjm <pu>,nct noAAa maneira de vertrecuAamoA lot com

portamento, poÍA meémo Aem alenlarmoA contra a nAoèerania" deóleA "eAtadoAn 

HmJ»4mUamoé,t» mbúmoto direito a livre circulação de. peAAooA e oenA « 

Desle modo,re - oAAumiAemoA o problema daò OrigenA,Aem pretender 

uUxapaAAOK ou *AabeK maÍA" que. OutroA,maA aAAunindo atentamente, OA conclu-

AoeA a que cAmgaram,deAlocando - OA pana um %vtro território", cuja outono -

mia provisoriamente aceitamoA. ( U ) c Aabido que inumenaà queAioeA exiAten-

teA no panorama da vida e do penAomenio moderno e contemporaneo,Aao cada veg 

maÍA dificeié de rtAatver dentro do fano duma Ciência individualizada e peut -

ticular, Aolicltando duma forma crescente, o contributo de outras dominios do 

AabeKf{agendo apelo a articulação de punas "iM»rcalareAn
testabeJUcendo "li-

caçoes" em areas nova»,aceitando o desafio doA Tenras de. Minguem. Isto nao 
* , 

AJaniflca a destruição doA "especialidades ", cuja incontroversa utilidade nao 

penAomoA pou. em queAlao,como tlonento de. aquisição de informações dit grande, 

precisão c de insofismável qualidade, PenAomoA antes noA vantagens duna %s~ 

flexao"mmfti - ortiai/ndatdeAprovlda de. preconceiioA e de. amplexo* ( infer 
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nia* idade ou Aupexionidade, tanta fag, . . . ) que OAAum duma fama. integrada e. 

inben. - dUciplinoK OA PxobtemaA que AO podexao Aex equacionadoA eficagmentz 

num dimmnáão não - convencionai. Cota JimenAoo nao e o KeAultado do Aomato -

/tio daá dlAciplinoA individuai* que. a ampom,da mesma fonma que um maquina 

ou um oHaanlamo não Aao o aoHupamenta oca&lonal daá ACUA camponenteA maU AÏ* 

pteá. i onto* articulação do* "pa*teAM secundo um Xerta Ordem " de circula--
0 

ção da Informação, umai via de Complexidade que. deve recuAor oà reducionlámoé 
m 0 

Aimptiótoó e OA tmtatçoeA de "catutialiâmo" dum quoique* Ciência particular 

em relação a toda* a& OUÍAOAJ 5 / dentro dum campo eAtrutural que,a partida, 

A*. conAtitui. como "diferente", 

AAAÍm,apoA o Aucinto eAooço doA rajoeA que justificam a incluAao du

ma breve meditação em tomo de queAtoeA que repuiamoA esAencialA pana um me -
* P 

lhor cmmpreenàao do conjunto do noóAo traoalÁo,aAAmtlremoA com a conAclencla 

tranquila a face impenetrável da íAfinque, i 

Paragrafo II — ÍAiamoA convencido* que a KeApoAta / OA 

ao problema doA OriaenA c uma tarefa de enorme envergadura, impoAAwet de sex 

abranaida pan. um petiáamAnt» ÍAotado,conAtituindo trabalho que Ae prolonga inde

finidamente no Tempo.Hao e poiá noAAo objectivo abando*. eAte problema com o de-

AenvoÂvimento que elet mereceria,pretendendo - Ae quando muitotcompor um eAqne -

moliço perfil de. alaumoA UnhoA de fonça que penAomoA preAidirem à Aua eAtrutu-

ra. 

A experiência revela - noA um UnivexAo profundamente complexo no 6A -

paço e no TempOpOparantemente. finito moa ilimitado, composto poK um paisagem 
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de que mai. adivinhamoA mê contonnoA e sobne a quai mJjtiadeâ de Íntennoçaço&& 

eisgmmdtm neépoAtx, ( 6 ) %tando,ntm eco - Aiótema altamente dhteKàiflcado co

mo 0 que actualmente Ae opneA&vta diante, duo noAAoA oJthoA,ieniamoA apneendm, 

o Asm. pjt amdutm*pa Aua /UA&MLLO. Kecenie e longdnquapAomoA inevitavelmente 

amoAtadoA pana $onoA cada veg. maio "Aomhrniao" ( 7 ) est busca do "ponte de. 

pantida" que poAAibilLtou a "annanque" Sm pnoceàAo global, ABC panadaxalmen-

te eéiavel e. nico,, Càte. ienneno,no timian. da Ciência e da Metafil&àca,da /ia -

ym e da imsgJjmtQuo, alune. AoJ& anploA penApectivaA moA difienentsA campoA cien-

iiflas&fbm maia Aeawiaá do que aaueloA que Ae apneéentavam ha pouca maiA de 

um Aeculo.Contudo, poK muita que Ae tenha avançado neàttA daminioAfo pnob&em. 

da cenAtituiçeso êa& eálnutunoA mate/tiaÎA maia AÍmpleà,o "ptmque." e o "como" 

daá onaanÍAm»á"vhfoA" e a imipçao da "haminLpucao SapLené'1\penfJJam - Ae no 

hanigonte da. noAáa Ragao,camo OA mam&ntoA maio nadicaiò e maia "dmôaó" de 

conteúdo. 

£AÍUA queótoeá pno/ectcm - naá,Aegztndo OA hipoteáeò abentaá pax 

di/enenieA namoA daá Ciências,pana faáeA m&noA "cmplexaò" que aó actuaià, 

atnaveà dm AingnZan. pnoceóéo de "Aimplidlicaçao" «a buAca doA componenteA 

MOÍA "antiaoA",qmí naé levam pana o mundo do infúnitemenie pequenopam pan." 

tusitax incidência noA eálnutunoA moteculaneA conótUutLmá de ioda a mates-

nJa, f 8 ) A Aex vendada, aam efectivamente panece,iaL Aimplificacao e di -

minuiçao de amptexXdme,ate Ae atingixem OA pantLcuutó maí& etementaKeá,maÍA 

antiçoA e ate MOÍA abundanteA,meàmo OAAÍM AomoA confiuxvtadoA com. o pnobtema 

de Aaben. qual a pnovemencia deAAoA "onaanigaçoeá" iniciaiá £ A "lógica" do 

naàAo penAomenta embate, aqui com uma enonme dificuldade, poi& mesmo admitindo 

a "antenÀonJjdade kiâtanica" de alçumoA "depunadoó" entidadeò fiiáico - quimi -

file:///penfJJam
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ca*,torna-*e-no* diflciZ admiti* ma mixaculo*a auto-conAtituiçao a parti* 

do Nada ,., 

t*te* elemento* AÍmpte*,cuja hl*toria individual nao foi ainda 

claramente apreendida, em condiçoe* favora^eU tenderiam a combina*-** em 

compo*to* fl^jco-quírico* com nouvel e*iabilUade,atrave* de. incomenm -

ravel* período* cronológico*, po**iJ>UJJando a**im uma cmptexlficaçao cxe*-

cente de. ioda a e*trutma em que *e encontrariam in*erido* ( 9 K Contudo, 

e*ta tendência pana a O*denaçao,para a fuga a Ùe*ordem,numa via criadora--

menie evolutiva,atJunenta-*e de. ínerçia,que tende a *e* deçKadada duma. fxt*-

ma i*ever*lvel,a acredita* naó con*equencia* normalmente aceite* quanto 

ao *egundo principio da Termodinâmica f Camot-ClauAiu* ) ( 10 ) . l*to e, 

na *ua globalidade, o *i*tema apre*enta,aparentemente,dua* tendência* con -

traditòria* : pon um lado, o crescimento e*taiiático da tntropia ; pau ou -

ÍAO,O "acontecimento'' de organlgaçpe* complexa*, que correspondem a um au-

mento real da Ordem .diminuindo a**im o quociente entropico global ( entro-

pia negativa ou neguentropia ) ( II ) . £*te ultimo parametro,e tanto mau 

notável quanto mai* no* aproximamo* de oraanlpiçoe* teoricamente, mena* pro-

váveiáfComo *ao a* que con*iituem o* *i*tema* vivo* mai* primithro*tate a 

e*panto*a "cadela" ecológica que acolhe a* múltipla* variações de fauna e 

flora,que *uce**ivamente irrompem à lu^ do dia. Tal* *istema*,a medida que 

no* aproximamo* da linha " Primatar-tiominlneo-Sapien* ",*ao capote* de ope-
•m 

rax cam ampla* taxa* de "ruído" ( de*ordem ) , combatendo a p*e**ao de*orga -

nlpxtora atravè* de estádio* cre*centemente informativo* e complexo* ( ne -

guentrópico* ) ,como *e a Ordem *e alimenta**e localmente de Ùesordem f 12 h 

é claro que, em termo* individuai*, o* diferente* organismo* nao 

eAcapam a. fntropia, irremediavelmente preaente na degenerescência orgânica 
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que leva a fr\ante,ÍAlo e.,ao negneAAo aoA componenteA maló AÍmpleA,ao Tu eA po 

e m po te haà - de tanna*. ". Todavia, em tenmoA globalá a expede poda. manten -

-Ae e a Inponmaçao pode. pendunan na calectlvJJmLt evitando,deAAa fmma, um etett-

no netonno a um ponto de. pantida,nepetidamente igual. Reata Aoben Ae eáia ten -

dmcia neguentnoplca e pnovlà&nla ou deJUnitiva,incMiéive. no que dig neápeito 

aoA Aiòiemaò maÃÂ comptexoA,como ma oà que neAultm da c0na.tUui.ca0 e d&àen -

volvimenta doA AoeledadeA humanoA. ( 13 ) £l* - noA penante outno "no condia" 

de notável /œùswncia,cuja neAoluçao,pon multo (fie a&àim rtao panecça,tem imen-

AO a ven com o tutano de todoA NOA i Ao $ " nada Ae. pende,nada Ae cnia,tudo Ae 

inanâfotma *\acneAcentanemoA um gnande ponto de intennogaçao . . . 

Panaqnafjf III — O avanço doA conhecimento* Aobne a oui.-

am da "Viaa",negÍAtau eApectacala/ieA pnogneAAOA dwtante o Aeculo XX,nomeada -

mente atnaveA doa peAquiAO* feitoA no domínio da biologia maleculan e da bio -

- quimlca,que levanam a deácobenta da eAtnutuna infiomatixa que pneóide aoA 

Al&temaA vivoA,a "longa" cadeia helicoidal de A.DJf. (acido deAOKÍnihonuclel-

co l,Auponte genético da Aequencia de "in£onmacoeA'' neceéAaniaò a pnoduçao e 

manutenção ondenada dum dete/minado onganÍAmo,ate a Aua AubAtituiçao pan um ou-

tno que lhe Aeja equivalente, f IU i 0 A.ÛJ. velcula,deAta fonma,um código 

extremamente nlgonoAO,compoAto pan um numeno detenminado de elementoA fixoa, 

espécie de "JbeJbwA dum at f abeto", cam o qual Ae eAcneve o "texto" biológico. O 

objectivo fundamental do onganlamo,cta> manten inumenaó tnocaA coe o melo,e man-

ien-Ae como tal,deAencadeando OA multipíoA mecanlsmoA que lhe pernoitam neAié -

tin OA "agneAAoes" daAagnegadonaA extennoA e intennaA.AAAÍm,um AÍAtema vivo e 

http://c0na.tUui.ca0
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invaKÍancia'',isio epdtma pKopftùsésde. que lhe passiàilita a 

H&  pnodugao dum AL&tema análogo e. equivalents, & que. noA Aogene ima "apatoen

te" estabiJUdade oKQanLca,mm "campo global" que nao «e estático. / IS ) £*ta 
# 

hrmixiancia Aenia o AubAtJtacto duma dimensão teleonomica que^a puimeixa vis 

ùifpmece. A&L a canactexística fundamental da 'Vida", f /6 ) Ponm,òe a invar 
.*•  ■— *m ft, § 

nlancia foAAe totaltnao exiAii/Uan adapiacoeA e tKonAjomaçoeA biológico 

 evolutivaA,o que implica/lia que qpalquen. aliemgao ái^iflc&tiva do melo, 
0 

levaxia a deAtmiçao sUtematixa de iodos OA "ALUSMOS" a ele adoptados.Como, 

de pscto,tal nao se vexiflca eu iodo* OA caAoA,ainda que em. multoA OUÍAOA Ae 

ja pxovavel que assim tenha sucedido,e de admiti», a existência de "mutações" 

adaptativas dentxo dum tecto genético pontadoK de iavaKÍancia,q}ie pe/mitom 

"solidificaK " o oJiganÍAma,poAAÍÁLtitando a sua AubAÍtencia,po>c meio dum au -

mento de complexidade na sua "oJtganigaçao",cuja tendência Aena a de Ae incoK

p&xoK definitivamente na mattùg. genética inicial. Úe&te modo,aA pKessoeA de~ 

A0Hgani%admaA
H do meio, funcionam amo condicionanteA selectivas, AO ult/tapoA

sadoA atJtaveA de pnogneAsivoA aumentas de complexidade angarugacLonal e "in

formativa", c evidente que,a medida em que avançamoA na eAcata camplexifLaa 

dona dos AJLstemaA vivoA,noA apexcebemoA duma cada veg maioK importância do con

txole. e autonomia doA pnoceASOA teleonomicoA, nomeadamente com OA Mamifœms e 

PximntaA SupetioKeA,noA qfiaiA a "AociabiZigaçao" e OA matxig.eA campoxianentaLs 
0 

featOKecm. e ejvtiqttecj&fi o paixÀmonio genética,tw> mentida duna maLott "tihexta -

Çcta" Jte£a£itmmen£e OÔ diAtanç&eA da fumeaàtaáia cmbhmciaJL. A /umÃAÍgaçc7o,aa 

constituai ima pnoto  cultufta,diMÍtmL de cexta fama a compuesAao kexedbta -
0 

MÍafatMaves da enanme maleabilidade dum. AÍstema nenvoAo altamente esroluido, 

capag. de opena* com elevados nivets de "miido",que apesan. de Aexem fataiA pa -
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xa m sistema metia pxÍMÍtiv&,se toxnam neste caso factaxes pxopiciadoxes de 

atitudes pxagxesshfamentei mais openachmiis e^dbcLanoo mesmo,mais "libexta -

donas",rama pexspectiva conscientemente, "valoxatùm" ' 

Nem quex ist& digest que.- nos encontxamos pexante. "Sexes" totalmente 

autónomos e. independentes txetativemuente. ao conjunta das paxametxoA que défi -

nem o eco - sistema, n'a vendade,o que paxece passax - se,e una vasta txoca 

de. infoxmac&es e de. ''dependências" can 0 meia, que acabam pax pexm.Ltiipa Ian -

go pxago,uma canâcÂjencJUUi#açaa> das linhas de fonça, da sua estnutuxa, possibi-
am f 

liiando a sua uiLLigaJgao no sentido mai A favemavet ao enxixpecimento e "pxo -

gMessao" do individuo / aà e espécie / eó que atinam eóie nivel. ( 17 ) 

Cabe esgana intexxogamo — nos sobxe o "sentido" de todo este. pno -

cesso, pois sexia intexessante sabex se tm "toi cantinho" de complexifJicaçao 

cxescente^manifesta algum "principio oxientadox" ( teteonómico ) da TotaU -

dade do òistema, Navexa alguma espécie, de "clan" que ex.ex.ca uma pxessao evo

lutiva em dixecçao a um. detenminado Panto,xeal ou imaginaxio,pxesente ou fu -

taxo ? 

tnamtxamo - nos pexante questões de insofismável impetxtancia que, 

pax AL saSfCXim inesgotáveis temas de meditação, bem pxopicias ao txansito de 

considexaçoes cientificas a pexspectivas axiológicas globais,cuja analise 

minimamente, atenta escapa ao embito deste txabalÁo, Dixiamos, todavia, que e 

neste, campa teoxico que. ixxompem concepções vítalisias e animistas e e nele 

que fag. sentido uma difícil xeflexao sobxe a Filosofia da Natuxega, eventual

mente, axticulavel com ima Filosofia da Nistoxia. Sena a "Natuxega" dialécti

ca mi omsëxvadoxa ? Vivexem&s no xeino da Acaso ou no da Necessidade ? ( 18 i 

http://ex.ex.ca
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A eáte pHopoAito goAiivûamoAfpelo menaô,de pnopoK ataumoA conoiae-

xaçpeA de canacten. pnopetleitiico a oAtaá queAtoeA de fundo.ôn pnimeixo luça/t, 

nao podmemaá nunca eAquecen. o "tocai" kiAtoHÍco e eApacio - tempoKal,a pan. -

tin. do qual eAteA pnobtemoA ACUO levantadoA, IAÍO e,o "obAenvadon." que levan

ta eAtoA intennogaçpeA noa pode. libentan. - Ae em "abAoluio" do Aeu campo, nao 

pode. ooAeJivan. o AiAtema de "fona",poÍA oAAumA - Ae cano uma doA AUOA "neául -

tanteA",ainda que dum tipo eApecial e com um conAidenavel g/um de autonomia 

cnltica. Panèm,o que e indeAmentivel e que noA encontnamoA penante uma "dada' 

evolução, que Ae enconina numa foAe avançada e que, naturalmente, nao Ae pode fa-

gen. xeaKeAAan. a um "ponto" antenioA. ! Dai o penico de cavtmoA na tentaxjoo de 

vi/iualígaK como Centro,aquilo que pode nao Aen. Aenao Periferia l Existe, o riA~ 

co< de perApecthrtr a totalidade evolutiva do poAAado como quem elabora um l i -

vno de linhaaenA,na buAca da /teat genealogia dum Monarca, para quem a legitimi

dade, do Ceptro e do Trono AOO indiAcutiveiA . . . No fundo, e o velho problema doA 

"centrÍAmoA",neAte COAO envolvendo a 'Vida" f BiocentriAmo ) c o ftomem ( Antro-

pocentriAmo ) . 

Por outro lado,e inAofiômavel que a evolução Ae deu, que OA Aiátemaó 

VÍVOA Ae ntultíplicanam e eApalharam a face da Terra,ate OA fonmoA hiper - com-

plexaA que aóAumem naá AociedadeA humanaA,apeAOK da Aua baixa probabilidade 

inicial. fteAmo tendo em atenção ã* dL&torçoe& biocentricoA e antropocentrixxxA, 

nao deixa de. òex um /jenomeno qpue, n&ó deixa peKptexaòfpeJlo òimpteA fado de ÍMK 

acontecido, quando tudo Levaria a crer que OAAÍM nao foAAe i Contudo, e importan

te Aaiientan. que eAte "proceAAo" nao constitui um Abàurdo ou uma "impoAAibili -

dade",AO ult/uzpoAAavel Aoconrendo - noA de MagioA de grande calibre. Com JacqueA 

Monod,diAÍamoA que a 'Vida" Ae conAtitui como probabilidade poAAÍvel,que tem o 
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"dixeito"',maá nao o "deve*" de. exlAti*. ( 19 ) Todavia,uma veg. exJM.ente,oA 

dada* modàfclam  Ae.,dada a tendência pana ■&& monte*, e HepKodugÀ*. naó moda 
f f * 

lidad&â maio eAtaveló e AoliaaAf**Jatù*mente ao mblente+A paxtui daqui, ja 

nao Aexia poòòhrel detex aò complexaA onaanlgaçoeA que. Ae voo fa*maadotatxa

veA da lógica da invaxiancia,daA mutaçoeô e. doA mecanlftmoA teleonomlcoA. 

Também a pKobabilidad*. de. te* m "viçeAimo" com a "Aoxte çxande * 

e baixa e meAmo aáAÍmtA&rtanafmentefha Aempxe quem ganhe uma pequena foxtuna, 

Saiba o peliç contemplado "apxoveita  ia" e, em temoA excàtAivamente econo

micoáfO Aeu quotidiano pode. Aofne* uma aitexaçao iAxevexAlvel. De xeAto,a ta

luda do Natal Aexia. aaolutmente inútil a uma "família" de PaxameciaA , 

ACOAO e. HecMAAiaade. ? Um cego e um cam que. caminham a ÓAtxada em 

dixeccao a ..► * 
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NO TAS 

(( I ) — S&Œ imœV/C/ , " La Socilil coatee naiwie ", Union C^ate 

d'ééU±ù»u,Pa*i&t/972, p. k}/ ifit 

( 2 i — Refe/iimo-noA aA tentativa* exÍAtenteA,ao Longo da hÀAtonia do 

penAamento e da cultwux,que implicavam uma "JíLemAquigaçao" deAteA AO-

moA do AabeK,atnaveA duma /telaçao de. nAupenioAldaden de. um m Aelaçao 

aoA OUÍAOA. írqpKeAAoeA como "FLLoAofla,Ae>iva da Teologia", 'Teologia, 

Aexva da ...",etc.,Aao manifjeAtaçoeA conhecldoA dum ial catado de. col-

AOÒ. 

( 3 i — DiK-Aer-ia (fie Ao aoA "Clenilótaò" cabe/tia {alan. de. "Ciência'1 ,aoA 

"rítõóofoA" de. "FLtoAofla",aoA "TÍOIOÇOA" de "Teologia", poLs nem Aem -

pne e bem vÍAto,no mando da GibtLca,que afaguem uítnapaAAe. aqui/o que AC 

convencionou chalaK o Aeu"campo de ampeiencia" ', 

' k ) — A utilização de dadoA e concluAoeA oftiundoA dum owbto nomo do Sa-

ben.,nao pfteAAupoe uma "uáwtpaçao" ou uma "conconjiencia" a CÓAHÓ Aecto -

n.eA,nem too pouco a pxeAunçao de OA utíxapaóAOK,numa dimenóao quantlta-

tiva / q^uxVJxdJjva, quanto OOA AeuA cordiecimento>i. Pelo conjbuvùofo que 

Ae pnetende e lexwt em linha de conia o KCAuttado de eAfoxçpA Aexioé. e 

koneAioA elabonadoA poK eAAOA dÍAclplinaó,no Aentido de colabonax pana 

um melhoK eAcUa/utcÍMenio e eauacionaçao de. centaá queAtoeA,cuja natwter-

ga nao pode nem deve içnona». quoique*, conjunto de dadoA que lhe poAAam 

vix a àen, utetA, So um deAmeAu/iado oxçutho pode/tia juAtifi.caK a inexiA-

tenda dum eAplnlto de colaboração. 
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f 5 i — " LeA ApeclatUteA ne conçoivent cette AtjniheAe que AUX leux tex -

nain,a paxtix de leuXA donneeA,de leux teAminoloale,de leuxA concepts et 

theàeA. Sans même A'en apercevoir, 1(A dogmatisent,et d'autant pluA qu'lU 

Aont pluA compétanti. On oAAl&te donc régulièrement a ta réapparition de 

1'ÍmperialÍAme cientifique,celui de S,'économie,de t'kUtoixe,de ta Aocio-

toçie,de ta démographie,etc. Chaque Aavant Ae représente. leA autAeA diAcl-

plineA corme Aeà awùtiaùieA,AeA vaAAoleA,AeA AervanteA. On oAcllle enixe 

l'esprit de cloche». Aclentiflque et la confusion, le babeliAme, 

( HÍNRI L6FWRÍ, " La Révolution urbaine ", col. Idées n-9 2/6,ed. CalU -

maxd,Paxl&, 1970, p. 76 ) 

( 6 ) — XAN CtWON, " La conception de l'Univers depuis 25 AiecteA ",col. 

L'UniveKA des Connaissances n-° S^M- Hackebbe,Pa*Lit 1970, p. 195 / 208 . 

( 7 ï — Uivemos "sombrias", porque a cadencia de. conkecimentoA e de. elemen-

toA de. investigação e ainda muita gxande,pana alem do facto de. Aer extxe -

manente difícil reconstituir com rigor apreciável acontecimentoA que Ae 

presume texem-se Aituado em foAeA cxonotoçicmente. antlquissimoA, 

( 8 ) — " £n faisant abstraction deA Aixuctures localisées de la vie., je -

tonA un premier regaxd AUK I 'univers qui nottó entoure. Sa compoAition chl-

mique eAt extrêmement monotone leA deux, elemento leA pluA AimpleA et 

leA plus légers : 99 % d'hgdxogene et d'helium et I % Aeulemeni d elemento 

pliiA louras ". 

( ML DE ROSNA!/, " LeA Oxiaines de la Vie de l'atome a la cellule",cot. 

áicxacoAme,n-° 27,ed. du Seuil,Paris, 1970, p. 105 ) 
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( <) ) — ld.,ib., p. 108 / 118. 

( 10 ) _ " QanA ML premiere fame,purement tAejmodunamique Í...I tedeu -

xteme principe prévoit que,danA une enceinte eneraitiqiiement Uolee,touteA 

leA dtffénenceA de température doivent tendre a A 'annule*. Apontanement. Ou 

encore,et cela revient au même,le principe stipule q,u au Aein d une telle 

enceinte., ou la temperature Aérait uniforme, il eAt impoAAihle qu apparaiA -

Aent de* différenceó de potentiel themique entre différenteA regionA du 

AyAteme. ( . . . > On dam une enceinte a temperature unifome,ou ne AUOAÍA-

te pluA aucune difference de potentiel, aucun phénomène ( macroAcopique ) 

ne peut avoir Heu. Le AgAteme eót inerte. C'est dano ce AenA que l'on dit 

que le deuxième principe prévoit la degradation ineluctable de l énergie 

au Aein d'un AgAteme Idole,tel que l'Univers. L'entropie est la quantité 

thermodynamique qui mesure le niveau de degradation de l'énergie d'un AgA-

teme . " 

( MCQU6S ACUDO, " Le Hasard et la nécessité", col. Pointa n-° 4 3, éd. du 

Seuit,Paris, /?? p, 2Ï2 ) 

( H ) — " Si. l'accroissement d'entropie mesure l'accroissement du désor

dre dana un Alterne,un accroissement d'ordre correApond a une diminuition 

d'entropie ou,comme on préfère le dire,a un enrichissement en entropie ne

gative f ou neguentropie h 

f ld.,ib., p. 2*3 ) 

f f2 i — PoAonA le problème,,non pluA en alternative d'exclusion entre d une 

part l'ordre et l'organÍAation,maÍA de liaison. (... ) des IOTA il g a une 

relation cruciale entre le déferlement du désordre, la conAtituition de l Or

dre, le développent de l'oraonisation, 

f GXM NORM, " La Méthode. La Mature de la nature", éd. du Seuil, Parti, 
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/?/7, p. W ) 

( / ? y — "La q/ueA-tion done A'amplifie et Ae développe. : que Aont ceA AgA-

temeA ouvertó ? Comment Aont-LtA organiAeA ? Comment evitent-ilA la deAor -

ganiAation ? L 'evitent-ilA a la tongue ? Comment A 'explique I 'apparition, 

l existence, I evolution de. l' organisation biologique ? Sociale ? , 

f u., ib„ p. j7 ; 

f H ) — 30CL Û£ POSIM, " LeA arigineA de la vie de l'atome à la cellule", 

op. cit., p. 62 / 7$. 

f IS i — "(...) l'émetteur de l'information expnimee dana la Atructure 

d'un être vivant eAt toujourA un autre object identique au premier. Il a 

maintenant identifie la Aoun.ce. et reconnu une troisième propriété remar -

(fiable de ceA objecto : le pouvait de reproduire et tranAmettre ne varie

tur l'information correspondant a lewi propre Atructure. (...) NOUA deAi-

gnonA cette, propriété AOUA le nom de reprodetion invariante,ou Amplement 
j t - ' n 

a invariance.. 

( JACqiiS hOHOÎ), " Le HaAaAd et la necLtAite", op. cit., p. 2& ) 

f 16 Í — " NOUA reAexvonA pour un chapitre ultérieur l'expoAe et leA JUA-

iificationA de l %/potbeAe conAideree comme Aeule aceptable aux yeux de 

la Acience moderne : a AOVOÍK que, l invariance precede neceAAaiAement la 

teleonomie. Ou,pour être pluA explicite, (...) le raffinement proareAAif 

de AtructureA de pluó en pluA inteAement teleonomiqueA Aont duA a deA per-

turbationA AurvenueA danA une Atructure poAAedant déjà la propriété, d in

variance, capable par consequent de conAerver le hoAard et par In d'en AOU-

mettxe leA effetA au jeu de la Aelection naturelle.. 

( Id., ib., p. kl ) 

http://Aoun.ce
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l iJ ) _ Na veHi.lade.fim. conhecimento ad.eauado doA eMmdwuLa e daá"lei&" do 

ambiente, na Aua alobalidade,nao "AepoKam" o Homem do Aeu ciAcunòtancialiA-
M 

mo em tenmoA abAolutoA,maA pesmitem-lAe uma utilização em "Aeu favo*" deó-

4c conjunto de. mecaniAmoA. Voan.,nao e "liquidaK." o principio da Gravida -

de,maA Aim *operar" com. conóciencia das AUOÒ propriedadeA e UbnJUt&A1, 

( 18 ) — A propoAito deAtoA que&toeA, veJa-Ae a intereòAonte problematização 

feita por JacqueA flanodj"Le. Haáard eé la neceòAÍte"topt cit,,p. kl / 63,cap? 

'VitalLameA et onimiAmeA" f 

( /9 ) — "La theAe que. Je preAenterai ici,c'eAt que la bioApkere ne: con -

tient pOA une. cloAAe previAible d'objecta, ou dm. phenomeneA,maÍA conóti-

tue un événement particulier, compatible avec leò premierA principes,maià 

non deductible de ceA principeA. Donc essentiellement imprévisible, f,..) 

La bioAphere eàt a meà yeux imprévisible au même titAe,ni pluA ni moinA, 

que la con/Uauration particulière d"atomeA qui constituent ce caUlou que 

Je tlenA dans ma main. Nul ne reprocherait a une iheorie universelle de 

ne paA affLtmer et prévoir l'existence de cette configuration particulie-

ne. d'atomeA ; il nom suffit que cet object actuet,unique et reet,Aoit 

compatible avec la théorie. Cet object n'a pas,selon la théorie, le devoir 

d'exÍAter,maÍA il en a de droit. " 

f /d,,ib,, p. 62 ) 

http://veHi.lade.fim
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R ) - m Œm "SAP/m n. 

Pgnagnajj» t — " í>laó em mim ha q/ualquen cotia dentno / 

Muito pana aim do panecen,o neóto e Aimulacno ",di$ia Hamlet,pela pena d*. 

ShakeApeane. ( I ) Del factota AenAacao da exxAtencia de. "algo" de di/enente 
* ' * , •* . » . " • " i 

que vive no -intimo de. noA pana alem doA apanenc/aó de ocaAiao,a conActenaa 

de. que qualquen col&a de impenetnavel e de nadicalmente única innompe a lug 

do Sol cam a aventuna humana, Juátifiam aá AombnioA conAidenaçpeA do Aingu -

Lan, amante de Ofélia .' Ampliando eAle pntmonJUtonio pensamento pana um campo 

maio vaóio,duilMtaá que e frequente e nepetida a tendência pana o homem Ae 

conáidenan "excepcional" e ninvulaaxM,dendno da ioialidade da S}atunje$a,cnian-

do pana AÍ e pana a HiMonia a que penience um lagan a pante,de centa fionma 

gnandioAO e Aupenion,, pnopnío dum Aen que Ae ne - conhece e auto - valoniga 

nelativamente OA inumenaó dímenAoeA poAAiveLA da "cíncunAlancia" que o no -

deía. Fácil e aenan - Ae um "complexo de Aupenionidade" em netacao a iodoA 

OA ouinoA AeneAfionnando compueenAivel a aceitação doA vanioA "cani&maA" ex-

cepcionaLó e mílagnoAoA de que a Mta "natunega" Aenia fatalmente pontadona, 

deàde o deApentan doA TempoA. 

ÍAta "auto - atnihuiçao" dê invulganidade,cannegadamente conce -

ptualígada e cultunaligada,e de lai maneina fonte que dificulta ouinoA penA-

pectivaA viaveÍA pana a abondagem de tal fenómeno.Tal pnocedimento nao Ae ve-

nifíca excluAiMomente. no plano de convicçpeA genenaligadaAfno domínio doA 

inumenaó "cnençoA" maÍA ou menoA bem elabonadaAfapanecendo tombem em niveió 

"teonicotó" Aígníficatívamente evoluidoA e complexoA,que conAidenam tal "di -
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feMença" como um dado adquJuiido e dificilmente dlácutivel. ( 2 I 

ãeAle modo cMlanam - Ae condiçpeA favoMavelA pana MuptuMoA multa pMofun -

doA entjie diveMAaA aneoá do AabeM,OMÍgfinando a Aolida Aedimentacao de. com-

pcuvtimento* eAtanqueA ", juátif"iravelA "a pMioMi" peta pMetenAa eàtmdwui 

"mica" doA AeA&ti e factoA que Unham como objectivo conAideMaM.UadaA aA 

dificufdadeA de "combinação" e de "poAAaaem" entoe tali domlnioA,poM vive-

nem mutuamente de coAiaA,tonmva - Ae Iminente o penico doA atltudeA xedu-

clonlátoA e AÍmpJUjUxuxdoxaAtqwe levam a que cada um deAAeA namoA de. Aabex, 

caia na tentação de. explica* todoA OA OUIMOA com OA inAtMumentoA e pnincl -

pioA que pKodujçiii pana Al pMopnio.Tat foi o qjue multoA vegeA aconteceu pe -

Monte. queAtoeA cuja eAtMutuMa AO pode Aex apreendida pox melo de eAfoMçoA 

conjuntoA oMiundoA de difexenieA diAclptmaA,Aoticitondo "MM. - oMaanigacoeA" 

daó dadoA paMceioMmente. adqulMidoA poK cada uma de£aA,inAeMÍaoA tombem numa 

nova concept metódica, i ) t 

PMobtemaA como o da oMlaem e eAtMutuMa da mateMia e doA Al&temaA 

vlvaáfAo tiveMam declólvoA avançpA atMaveó deAta nova peMApectiva,CMiando 

eópaçoA teoMicoA contlguoA entnje a FÍAÍca,a Quimicata aiotoçia e AectoMeó 

afinA.Quanto ao modo de apaMecimento e foMmaçao do Homem e da Sociedade, 

foMom tombem vitimaA de btoqueamentoA" analogoA aoA que acabamoA de Me. -

feMÃA. paxá outMOA AectoHeA,oMÍainando enameA dificuldade A epl&iemotoçlcaA, 

açMavadoA peta deAmeAUMada "a - noMmalidade" projectada Aobne eAte campo, 

devido OA pMeAAoeA antMopocentMlcaA.AntMopalogia e ClenclaA HumanaA na Aua 

g.enenajtldadetencontAam - Ae enceMKadoA no "palácio encantado" eMçuldo poK 

AuoA pMopnxaA maoA . 
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tU e desproposltoda saOaao. tste "abertura" ( * ) « ^ U x a , opa -

W e "contraditeiMa",isto e\exiae « a abordaaem de organizações hiper - a»*-

p i e c ^ a » * , ^ «M A ^ « * M wHurate,int*nsamente carregados et elevados ni-

veU de ijxfarma£o,am propriedades generativas incomensuráveis e de enorme po

der tihentadoK . 

Du*»** períodos extremamente longos,o homem e a sociedade foram 

de ^^natUade,organi^ 

^ " pahiava **** *™ Spectacular e maravUhoso processo, perfeUamente 

que tenha sido "chocante" e socialmente trojmateca a publicação das opiniões 

defendidas par ùamin (Ûique.dma» "penada », dançava pa* terra à* arrei

gadas presunções. A "filiação" do ser humano no mundo animal e, par esta via, 

« iomga cadeia doe seres ^ d o l o r o s a m e n t e rompia o sonho ém /dolo que,afi-

^mergulhava a» sem pL no fecundo i»aKro da Terra ! A Sociedad^que se p^ 

^^^Orde. "diferente" ru^^atu^ 

num mundo primitivo, desordenado e caotteo,descobre - , e como histórica, numa 

^uensao bm mais ampla no espaço e no impo, do que aquela que, para seu pro* -

pUo deleite,*inha construído. Os estudos etotegicos,ao revelarem novas pers -

pectÃMos sobre aquilo que parecia "único" e "irreomâJv.J» v tu 
«"***> e lArepetevel ,constutum uma con

tinuidade naquilo que se afigurava descontinuo, vem Continentes onde antes so' 
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ex.iAiiam ArquipelaçoA. AAAÍm,atraveA dum caninha duplamente. com/tlementar,a 

Sociedade. "naturaliza - Ae" e a Natureza "Aocialiga - Ae". Afinal,a Sacie. -

dcde não eAta "contra" a Naturega,maA Aim "com" e "na" Naturega . . . f i" ) 

A Arquelogia,a Pre - HlAtorla e a Paleontologia Lanqpm. pana épo

ca* cada veg. maiA remotoA e. Longínqua* o poAAado do Homem,deAcobrindo um 

Aer que evrlul e te tranA forma, quer Aob o ponto de. vl&ta anatómico e bio-

Jb>glco,quer Aob o ponto de. vláta comportamental e cultural. ( S ) fíeAmo 

tend» em atenção a impoAAibilidade dm. reconAtituir com. rigor ahàoluto toda 

eAAa "Vlagemm
ta komini^acao e vl&ta como uma morfogeneAe complexa,aue nao 

Ae redug. a una AimpleA paAAogem "quantilatiMa" do 'Macaco ao Homem",radl -

condo - Ae num pKoceAAo baótante maiA lento c de. enorme antiguidade. DeAta 

forma, factoreA como a utilização e fabricação de. objectoA,o bipedUmo e o 

aumento de capacidade, da caixa craniana,a linguagem e OÒ poAAibilidadeA 

operacional^ da mao,OA hlerarquioA AOCÍOÍA e a AubAitencla, emergem num ter-

neno comum,Aem Ae podeA estabelece», com rigor "qual" delaà e "cauAa" doA 

outraA,maá tudo levando a crer qtte. Ae favorecem mutuamente,nun eco - AIA -

tema em tranAformaçao lenta maA permanente* ( 9 i Po»- outro lado,alaumaA 

deAtoA caracterlótlcaA,ate la pouco tempo canóideradoA excluAÒriA do "Sa-

pleno", encontram - A& noutroA çrupoA de PrimataAfparaleloA aoA parametroA 

haminlganteA. (*V ) 

ÍAÍM. caminho parece. baAtante maU obvio do que uma tranApoAlcao 

linear dm eAtadio a outro ( "uttimo"doA PrimatoA "primeiro"doA HomenA), 

envolvendo tombem um elevado acreAcimo de complexidade na antropoAociogener 

Ae.,que vai ao encontro doA caracterl&ticaA mala actual* que Ae conAldera ter-

rem pautado quer a bloqeneAe,quer OA proceAAoA que Ifmx AOO lógica e cronolo-
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çiammU antenho***. 

Um fenómeno inieneAAanle que Ae conAtata ao ahondanmoA <t&ùu queó -

toeó,e o que dig. neApeito OA neJaçpeA ervtxe. Individuo e Cnupo. De pncta,pa -

nece que a eatexgênaLa de individucUidadeó maÍA "nicaA",Ae (a$ Aempie. no in-
* 

tenion de aotçanipaçotiá mal& vaAtaA,o que Auçene que quanto mal* autónoma e 

cniadona e a Individualidade AÍngulan,maÍA fonteA e comnlexaA Aao aá xelaçoeâ 

com o Aeu nicho cultunal, A independência e oniginalidáiít. conAtituem - Ae no 

Aeio de multiploA deperdencioA,6em mancadoA peto longo peníodo de latência e 

de apnendigagem manifieòto na /nfancia,na q/uai a nelacao adulto — jovem Ae 

tonna ÍmpneAcindivel,quen a Aoonevivencia do novo Aen,quen a manutenção e 

"ne - pnoduçâo" de iodo o Gmpo. Se eóte vedou noA apanece duma fonma emfado-

nania junto de algumaá eópecLeó de mmù/jenoA,e indubitável que ele Ae maentua 

com OA Pfàmataó e OA AntnopóideA SupenlaneA,a±e a pnolongadliAima matunacao da 

aiiança SapienA, O fjenomeno da "juveniZLpicao" e do noAc/ùmento dum individuo 

"incompleto",AO apanentemente conAiUui ma deAvantagem,poÍA ofvtiçando a um 

ciAcuAtanciado e ponmenonigado ampano pax. ponte, do çnnpotpoAAÍbilLta uma tnanA -

miAAao de. infonmaçào, iempenada e AoJUÁificada pon cneAcenteA e fontificadoA la-

CÔA afiecÀÂMOA,que Ae pnlongom pela vida pona,coninilmindo pana um cada veg. maion 

eópLiLto de colaòonaçao enixe difenenteA atteaó Aociaiá. ( tfti > 

AAAÍM,a Sociedade, não noA apanece "contna" o Individuo,como algo que 
* 

abAoluteutenle impoAAibiUJbe a Aua actividade, moó Aunge - noA anteó como ma e&-

tnutuna polivalente,que inconpona Aegundo "centoA negnaó" OA di£enenteA inane -

dienteA dentno dum todo m %*rÍmento",AÍJwttaneamente coenente e deAondenado, 

moA com poAAibilidadeA de aèAonven favonavetmente. OA mangenA de "enxó" e de. aca-

AO" que AubAiótem no Aeu intento*, ou na Aua peni/enia. A eApecie Aobnevive pe -
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lo"Quip» e no Gxupo,, erguendo mecanismos di/erenciados m função das 

circunstancias ambienciais. Se a sua estrutura fosse "bxntalMente" rígida 

e absolutamente incapmj de pnodufU novos comportamentos,as alterações do 

eco - sistema ser - lhe - iam fatais,quando atingissem o estádio de inoda-

ptaçoo completa cm os padrols comportamentais vigentes na matrix social. 

Claro que esta capacidade. exige,como ja* xeferimos,uma solide} 

"moldarei" pox parte do conjunto do tecido social,que tug*** « necessida

de de "meia* de transporte" de informação no âmbito do sterna gmpal,atra-

ves duma Linguagem que a veicule e que seja acessível a todos OA seus ele

ments. A constituição e a génese deste "medium",paxa aim de implicar um 

sistema nervoso suficientemente desenvolvido que o "sustente",exige um con

junto de operaçols compilas oriundas do empo da experiência quotidiana, que 

o justifique, fortifique e consolide. ( l? ) O pode* da "fala" tombei se 

"adquiAe falaado" e sS hk necessidade de falo* quando se tem algo de impor

tante e vital paxá di^er,pelo menos numa fase primitiva e inicial. O "toga-

«****" e a "conversa lúdica" soo necessária e logicamente fenómenos poste -

xioxesfque representam um nível maU elevado, apesar de apaxentmente mais 

9**tuUo,que "reforçam" o podex expressivo inicial. 

£sta complexa multiplicidade de mecanismos é , de xelevante si -

gnifixado quando esses grupos de xecolectoxes - caçadores abandonam a flo

resta em direcção a savana,onde a sua fragilidade se toma maU notória e 

pxemente,so sendo ultrapassada através de efJLcieates laços sociais,que pos-

silulUe*. a sobrevivendo, num ambiente deveras agressivo e duro,em que a 

subsistência depende,m elevado grau,de níveU significativos de organisa-
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çao, solidariedade,informação e imaginarão criadora que,com çMande. persis -

tència, vamoA encontrando aè longo da antropogenese. ( fi? ' Pos&Lhilita -

-se assim, uma "retenção" artificial das experiências passadas,através dum 

substmctt .iólido, transmitido de geração em geração no interior da comunl-

dade.pana aim. de. se manifestar uma disponibilidade receptiva a "Movida -

de",ao encontro de novo* procedimentos oriundos de iniciativas individu -

ais,que são lentamente. acrescentados a esse Tesouro comm,de experiência 

condensada. Tal transposição e fixação de "experiência",por meio dum pro-

cesso meia - indlvidual,ahre novas e insuspeitadas possibilidades a histo

ria Sapiens,entre as catais uma das mais relevantes sera anão- necessida

de dm sistemático regresso a um mesmo "ponto"de paKtida,a um Principio que 

se tenia eternamente de "ra - assumir". Abre - se aqui caminho a um Pro -

gresso cumulativo e generativo, sugerindo avanços grupais cada ve$ mais in-
M 

tensos, "empurrando" o Homem definiMjrmente para o domínio da Cultura e da 

hiper - complexidade, 

Quando for possível transpor a di/iculdade que separa uma lingua-

gem oral duma expressão escrila.mais duradoura e menos falível na precisão 

da descrição de pormenores de essencial importância, encontrar - nos - emos 

no amanhecer da Contemporaneidade l Ainda que esta conquista va demorar ml • 

lhares de anos a concretizar - se,os factores essenciais a sua formulação 

ja lhe pre - existem ha longos tempos, potencialmente imersos no património 

cultural humana. 
*> * 

Toda esta longa maturação histórico - evolutiva, tra^ em st. re-

- adaptações das estruturas de relação no interior do grupo, nomeadamente 

com a nucleaçáo familiar e as regras de parentesco,os tipos de. convivência 
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enine. aò Adulto* e OÓ dovenò e entne OÒ dlfenenteá sexo*. Tala tnanàfonma-

çoe* devem ten-*e fonmado em e*tn.elta constelação com o conjunto de. activi

dade* ligada* a áuk&láJencla quotidiana da comunidade, Aobnetnao pax. influ

encia da complexidade, pnovocada pela nece*òldade de. utilização abundante 

da caça,como fonte de abastecimento de pnimeiAo piano ( 1*4 ) . 

Um modo de vida a**im canactenlgado, envolve a expanâao do Homo 

•Sapien* pox vaòlaó anea* geognaflca*,numa dlaòpoKa cujo* limite* nao e* -

tao ainda bem definido/*, tàia "*epanaçao" conótltul um do* condidonali*-

mo* que enquadnam uma diferenciação cultwuU ba&tante acentuada dentno 

da eApecie kumana,no intento*, de matnl$e* biológica*,anatómica* e genetl <-

ca* comuna. ?oKem,*empne que a "humanidade'' acontece e nena*ce,*empne ai 

encontnanemo* uma invulgan ocaóiao pana o deòpentnn da GUatlvldade e Ima

ginação qite,*em liquldax o adquinldo, funde o Velho no Novo,milonlgando-no* 

a ven. na Noite a Ve*pena da Madnugada '. 
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( I ) — W/mm Sm&P&iœ, " Hamlet ",cal. CIOAALCOA n-e 5, ed. PxeAença, 

Lisboa, l%3, p> 3%. Txaduçao do inales pox José Blanc de. Pol

itical. 

( 2 ) — " Deste moda,a biotoçia estava cingida ao bioloaiimo,isto <t,a tuna 

concepção da vida fechada sobxm. o oxaaaÍAmo,como a antxopoloçia Ae cinr-

ala ao antxupoloaÍJmo,ÍMtt> e,a uma concepção insulax do homem. Cada uma. 

deiaó paxecia xefexix-se a uma substancia pxopxia,oxiçinal. A vida paxer 

cia ianoxax a matexia JUAÍco-quimica,a sociedade,os fjenomenos supexioxes. 

O homem paxecia ianoxax a vida. " 

( 6.PCAR fiVR/IV, " O Paxadiçma pendido : a natuxe$a humana",txad. do ptan-

çes pox HeKmano Neves,Bihlioteca < UnixexAÍtaxija,n- 7, ed. £uxopa-Amer-

xica,LUÒoa,/975,p. 19 > 

' 3 f — "Le. choix, n'est donc, pai entxe te savoix paxticuliex,pxecÍA,lÍML -

ie.,et I idee, aenexale abstxaite. It eat entxe. te ûeuit et ta xechexche 

d une méthode qui puisse axticutex ce. qui est sepaxe et xetLex ce. qui eat 

disjaint. " 

( 6D0AR ÏÏORJN, » La Méthode. La Natuxe de ta natwte",op. cJbL.,p. IS > 

( k t — " Suxgixam bxecAas no seio de coda paxadigma isolado, bxechas essas 

que. sao,ao mesmo tempo,abextuxas paxa oA outxos dominioA ate entoo in -

texditos e atxaves doA quais se opexam OA pximeiaas conexoeA e emexaen-

cias ieoxicoA novas. 

( âÛOAR WR/N, " 0 Paxadigma pexdido : a natuxepa humana",op.cit.,p. 20 ) 
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f 5 t — On a pretenda expliquer, notre singularité et naine. genèse par un 

coup d'éclat extraordinaire, nous arrachant a la. nature, poux noua enfer -

men. complètement dans la société, qui est cuiAòl sa contrefaçon» Qtò I ins-

tant ou celle-ci n est pat appatute avec nouó,ou elle se retrouve sur tou

te, l'échelle deô êtres vivants,le lien de succession postule,ta justifi-

cation de la cesure qui aimait eu lieu,a notre propos,a une époque de -

terminée,pendent leur raison d'être,scientifiquement parlant» " 

( S£K£ MOSœV/G, "LaSocúú contre nature ", op. cit., p. J6 / 

10/-— CharleA Darwin, /«á^W^i»- < £»%4<to»*«w f 1809 / 1882 ) , publica A 

Origem das £speciesn em Novembro de 1859 é 

f 7 ) _ " i 'homme eàt un primate different, et non paó une variante domei -

tiquee de la biologie des primates ; tea écarts entre kommeá et ceux qui 

les séparent deô autres animaux, sont sociaux,mais aussi génétiques ; t an-

tinomie de l artificiel et du naturel parait s atténuer, et son caractere 
0 ê * s 

LUu&oiAe. A $a£f.vme ; la {.onction AodcUe eàt çenexa/e et i/twtente au *e-

crut animât ; le Jvenouvellemerti du contexte hlòtwilqfxe noua obàLgye a Hjeconr 

naître combien est passagère et particulière a notre culture occidentale 

t'opposition tranchée de la société a la nature (,..) ". 

f SÍPCÍ mSCDVIÛ, "LaSociUc' contre natuAe ", op. cit., p. 37 / 8 ) 
( 8 ) — HXJAR CÛRJN, " O Paradigma perdido : a natureza humana ",op. cit., 

p. i*7 / 50» 

( 9 i — SOL£ mCOV/C/, * LaSocLeA contre, nature ", op. cit., p. 15/133» 

( 10 ) - ld.,ih., p. 47/?/. 

( II ) — "Os progressos da cerebralipaçao sao inseparáveis dos da juveni -

ligação. A juvenilipaçao corresponde a um retardamento oniogenetico,isto 
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etao pnolançamenio do peniodo biológico da infanda e da adoleAcencia,e 

meAmo a uma fatia. de. acabamento onioaeneiico,ióio e, fatia de acabamenio 

na AubAtituiçao daò canactexióiicaó pivenió pelaò adultaó. O pxolonçamen-

io da infância pexmiíe a continuação do deóenvolvimento oxaani$acional do 

cexebxo em xelaçao eóixeita e complementax com OA eAtimuloA do mundo exie-

xiox e com incitaçoeA culiuxaÍA,o qtie auex dipex que a lentidão do de&en-

volvimento ontoaenetico e favoxavel a aptidão pana apnenden,ao deAenvolvi-

mento intelectual, a impneanaçao e,poxtanto,a txanAmióAao culiwtal. 

( CUCAR ftORIN, " O Paxadigma pendido : a naiwe$a humana ", op. cit., p.81) 

f 12 ) — " L'aixe linauÍAÍique,pxo jetée de. maniexe autonome AUX le. contex, 

&'eAt açAondie en Ae nenouvelant . La deAcxipiion deó AÍiuatixmA,aeA nela -

iioná,la claAAijUcation deó animaux, avec leuxA txaitó et leuxA habiiud&A, 

la Apecification deó ouiilA,deA maieniaux et de leuxA pxopxieteA,Aont deó 

neceAóitéó ÍmpexieuAeA,quotidienneA dano la vie d'une collectivité de choA-

AeuxA. A la fonction de communication Ae joint une fonction de codification; 

au lanaaae pexfoxmaiif de/a exiótant Ae AupenpoAe,en l'aAAÍmilani,le lanaa

ae conAÍaiif,AUAcepti6le d'openen pax leA motjenA qjxe nouA lui connaióAonAt 

Il AouA-iend leA echanaeó complexeA,xepond au beAoin d'ondonnex et de ixanA-

mettxe d'un axoupe a l'autxe une anande vanieie de xenAeianementó. La fuóion 

deó expéxienceA accumuleeA m&t aAAuxee,la axxndination deó iacheA techniaueA 

et AocialeA faciliiee,l 'homme Ae Août paxlant. Le lanaaae, canal ou cixculeni 

leA Aavàix -faixe et leA Aavoix-dixe,enaendxe une iempoxalite,une AubAtance 

hióioniaue du gxoupe xeAtiiuant la voix deA abAentó , incoxpoxant 

le paAAe au pxeA&nt et encadxant le pxeAent danA le poAAe. 
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f S£K£ mSGW/C/f "La Société canine, natuxe ",op. cit.,p. /$ ) 

( 13 ) — " A rjjiocA.eAAi.va AubAtituiçao da Aelva pxotectoxa e nutxitiva per

la Aavana agxeAAiva e cxtiet eAtimuta e oxienta o pxoceAAo de hominiga -

çao. ri Aavana. cxia aá condiçoeó de plena utilização doA aptiaoeA bipe-

deA,blmanoA e cexebxaió,a paxtU da& neceAAiAadeA e do* pexiaoA que 

acaxxeta. " 

( 6DGAR NORIN, " 0 Paxadiama pexdido : a natuxega humana ",op. cit., 

p. 58 I 

( m ) _ " L'autonomie de. cette dynamique Ae deaaae,a pouK xeAultatA Aoti-

daixeA la fiAAUxe ouverte dam L'univexA deA anthxopoideA et de. la cueil-

lette et l'avènement deA eApeceA humaineA et de la chaAAe. L'ecaxt qui Aer 

pane, la paxtie moAculine deA AociéteA de teux paxtie feminine,et daaA l'en-

vixonnment te potentiel animal et potentiel veaeial.,a valeux de Aigne : 

" Pau cantxaAte avec tea caxnivoxeA,la chaAAe humaine e&t le fait deA ma-

JbtA ; fondée, AUK /a division du txavaU,c'eAt une adaptation Aociale et 

technique qui ditféxe fonciexement de celle. deA auixeA mammifiexeA, " ( ...) 

Qu'un çAaupe chaAAe t'antUope et l'aulne l'éléphant,qu'une paxtie de la 

population f-ouxxaae a pxoximLte du campement tandiA que l auixe A en eloi-
* * 

gne, cette xepantition oAAune un meitlewt emploi deA {aad teò,une miàe en 

oeuvxe pluA xaffinee deA xeAAouxceA. 

( S£rX£ mSœV/O, " La Société conixe natwce ",op. dut., p. 17% I 

http://rjjiocA.eAAi.va
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c > — M UËIM J*. T&M. — *h™**™* M Fe**,do Medo 

e do Podex. 

Paxàgxafo I — Ha oonac.Lenc.hr 6xeve,ntL&to de JMiAao 

e Aohex no intexvalo da Ciencta, iniciou - A*, a "viagem ao {undo da. Noite.". 

AlguxeA,no Tempo e no ÍApacptOA pximeixaA oamunidadeA SapienA Juvwmp*mtax$xL 

e alem,abxlgando - Ae no enigma daá noAAOA oxigeno, fugindo ao Desejo que do 

Fuiwto IkeA v<m,a Gxande Intexnogacpo que. nao devexiamoA iex e contÀnuamen -

te. temoA,pox entxe objeetoA AÍlencioAOAfintexxegnoA de Sex na imenòa paxede 

neçxa,onde o Cento Ae. xevela. ( I ) NeAia kunanidade q/te naAce.,inAepaxavel 

da teJVta fecunda ou hoAiil que lhe pesa ai/via no olhax,pox entxe OA xetalhoA 

de alma que. cAegaxam ate noA,Pxometeu ja Ae exgue paxá OA CeuA e Icaxo óonha 

longoA aAaAt2itptAAÍMeÍA moA xeaiA ! 

Aqui,neAte mundo - limiaxfuma auixa Aventuxa talveg. pxincipie,ca -

Sendo - noA meditax OA Aeuó AombxioA oontawoA,naA oxiçenó de quoAe tudo,pxo-

meAAOA de Sabedoxia novatdeApoatando atxaveA daá afixmacoeA pxudenteA da HÍA-

toxia e da AxaueologjxLfdoA eAtudoA etnogxafJLcoA e paleontologicoA. f 2 ) NeA-

t*. continente. difuAotAao inumexoA e inóo£iAnaveÍA OA depoAÍtoA cultuxaÍA e 

civilJ^acÃonaÍA,pxeAenteA em tantoA veòtlgloA matexiaiA e concxetoA,que noA 

pxop&em AedutoxaA xeflexoeA,AuAcepti.veÍA de xeconàtituix,com alguma lógica, 

a paiAogem natwtal e mental qj.ie neceAAaxiamente. OA pxoduglu. 

http://oonac.Lenc.hr
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A abondaam deste canjwvto de pnoblemaA,nao e. linean. nem inconùio-

venAa,tannando - Ae. neceàAanioA alaumoA pnecauçoeA nteAmo quando,amo e. o ca-

Ao,Ae. pnebenda delinewi o honigorvte dentno da qual Ae aptteAentam OA pnimeinoA 

"objecto*" que,am bom rumem de na$oeA,aò Hi&toniaó da An±e,aAAumem amo Aen-

do de. "natune^a eAtetiaz". 

£m prúmeina lugaji,devemoA pmecaveK - noA contna o penico de fag.en 

tnanApoAiçoeA exceAAtvamente. napidoA entAe. epocaò e axeoA hiAtoriicaA AingulaK-

mervte dUtanleA entxe AÍ. IAÍO é.,deve. Ae*. tvLULptda am anande. x*Aexva,toda a 

aptiazçao de peKApectivoA e. pontoA de viMa enunciado* no contedo daò cuíiu -

jtaá e civiligaçoeA OCÍUCUA ( induAtxiaiA ) ,m foAeA AÍAÍOAÍCOA que. nao *. pno -

vavel eáiaftem a movimenta*. - Ae. denino doA meAmoA paKameÍAoA,como e o atAO eUtA-

teA "momeniaA" pn-imlilvoA e ancaicoA do pnoceAAo /tiAionico. ( 3 ) £,nem dUcur-

iimemaó pan, agana9uma outna qpuzAtao panat<zf.a a eòia,maâ nao menoA ImpoKtarvbt, 

qpe con&L&tje. em Aaben» Ae e>dóte "um e AO um" pnoceAAo hL&ioJtLco,paAALvel <xe 
m» 

Aen. ajpKopnlado am uma atxta LLneoJtidade, penáado amo AuceAAao de etapeA maio 

ou menoA eAc£oAecidaA,o*ientadaA pá/ta auatiem OA conculçoeó de autAcimento dun 

detenminaclo model» civilizacional,admitido amo "maiA deAenvoA/ido" e pendei -

tOfpoA meio doA inumenoA VopeA que. ele pxopnio pxodug. I ÍAta maneina de vett, 

não eAiaxá contaminada de. "hUtonicenixiámo" ( penAoe - Ae. o vocábulo ...), 

numa acepção pnoxima daquela que. Ae uiiliga ao falamoA de aninopocervbiià -

mo", "aeoceniniAmo" ou "etnocmULama" ? ( 4 ) 

DeAte modo;a problemática que envolve,enJbus. OUÍXOA,O fenómeno eA -

tético modenno e ambemponaneo, axixà no amòiio da pneoauçao que aoabamoA de 

{ayeKfO que iem como con&equencia a dificuldade,de momento inuliAapoAAavel, 

de deAJtocoJt eAtmctuKOA cuf±uxait> milttoKeA de artoA prvux txoA, amo Ae nada mu-



81 

dasse" com txm singulan fsmm de"movimentaçao" . . . O cput .de. disse,nao pnes -
* 0 0 

supõe,na nossa maneujw. de ven,que estejamos a defenden uma concepção absolu-

temente, "descontinua" do pnocesso de desenvolvimento kLstanLco,afamando a 

"autonomia" de di^enentas "compantimentas" espado - temponais,sem contacto 

entne si.,mutuamente. opostos e "fechados ",nascendo, cnescendo e monnendo,pon 

obscunas e internas Leia q/ue pnesidiniam ao seu singula*, destino í O que pne-

tendemos afinman,e que se tonna necessanio levan em linha de conta esta di

ficuldade ao longo da nossa neflexao,ainda que saibamos,aqui. e agoHa,a pan -

ti/t do "local fiLstoníco" em que: nas encantoamos situados f 1^7?,Pontugal, 

meio univensitanio, etc. ) que um cento modela civilizacional ( ocidental -

- industnial ),se impõe c/uesoentemente sobxe todos os outn>>s, encaminhando -

- nos,itff&uusù&tenéex, pana una cLvLLi^acao mundial,tendencialmente homog.ene.L-

jante, e unidimensional. 

Todavia, nao podemos deixou de nefenin que, esta oponente, "tenden -

cia",acabada de expnessan,nao tem ganantias absolutas ! Na vendade,na au -

senda de qualque/i fataliámo inevitável, inenente ao conjunto do pnoceso /os 

histonLco /os, nao esta fona de hipótese uma invensao deste panametno,quen 

pan. dificuldades intennas ao seu modelo de desenvolvimento, quen pan condi -

cionatismos extenuas potencialmente, detenminantes ( S ) ou pan qualquen ou-

tno tipo de cixainstancias do âmbito da "futunologia" que,de momento,senia 

fastidioso Irtumenanx. 

Cabena,ainda,taman uma outna pnecaucao,de alguma fonma implícita 

naquilo que acabamos de. di^an^mas que. considenamos nelevante no tema que. 

estamos a considenan e que consiste em tnanspan pana as sociedades pnimiti-

http://homog.ene.L
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vaA,a compartimentação e autonomia doA dlferenteA AectareA da realidade 

f natural, Aocial, politica, cien^ I too caraxdJêrlUixoA dtu AO -

ciedadeó contemporaneoA mal* avançadoA,do ponta de vlóta cientifico e te. -

enológico. Tal Vlvliâo'',pH^eni& tmá maU diferenteA dominioA,tem Alda 

propicia a ptogreAAOA eApectaculareA,intimamente tlgadoA com a creAcente 

eAptcialifaçao do Saber,em areoA cada ve$ maiA redugidoA e eApecificoA.(6) 

Po*, outro lado,eAteA múlilploA planoA m que Ae deAmultiplica o conjunto 

òocial e OA actlvldadeA individual A , AOO "naturalmente" aceiixA petoA dl -

ferenteA "AU/&UOA pvtttcuùtreA"', como fazendo parte da "ordem natural" doA 

COUOA i ÍAÍOA atitudeA Ao» coma que "introjectadaA" na conAcUncia indlvl-

dual,tarnam - Ae ama Aegunda nature$a,que funciona eficazmente a partir de. 

dentro" de cada um de noA,eAcapando facilmente, a noAAa vontade,com a qual 

frequentemente Ae Identificam, TaU oÓAtaculoA apreAentam um duplo penico, 

polo Âao Aimultaneonente etlcoA e epi^temologlcoA, pacientemente elaboradoA 

pela "magia" doA palavraA e doA inAtitiilçoeA. " Ao contrario de Penelope", 

pnotegemo - noA da fÍ0Íte,oam o 'manto" tecido datante, o Dia . . . 

Hao defendemoA aqui que,noA gJuipoA humanoA arcalcoA,tudo Ae paA~ 

Ae "em bloco", noa havendo qualAquer fragmentaçoeA intemaA relativamente, 

a dlveUAOA tlpoA de. actlvldadeA. Contudo,penAomoA que, em tal coAo,a perA -

pectiva global Aegundo a qual OA diferenteA elementoA componenteA deAAeA 

agregadoA Aocialó encanam o Fktndo, e predominantemente marcada poK uma COA-

movlAao altamente coerente, diAAeminaaa com grande intensidade atraveA de 

todo o gjmpo,como factor preponderante para a Aua coeAoo e para a Aua ca-

pacldade de reApoAta OA inumeraó agreAAoeA IrvtemoA e externaà a que eA-
* ta Au jeito. 
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Iremos agora analisar algumas dai actividades destas comunidades 

pre - agrarias, f 7 ) propondo algumas considerações cgue,sem terem a pre -
m* 

tendão de. serem, excessivamente originais ou substituirem - se a estudos 

cientificas de. fundo que este. problema bem merece,tem como intenção enquct-

drar com o máximo de amplitude possivet dentro destas eJJtcunstancias,o fe

nómeno "estético - cAiativo" que estas sociedades nos apresentam, com sin -

guiar insistência» 

Paragrafo II — Ao observarmos o conjunto de ele -

mentos associáveis as primeiras sociedades humanas de que temos conhecimen

to e ressalvando sempre a hipótese,mais que viavel,da descoberta de novos 

dados num futuro proximo, susceptíveis de aliena*, a forma de colocou tal % 

questão,encontramo - nos perante uma obcessiva presença, de "representações 
<• 0 * * 

animais'',de constmqao plástica mais ou menos próxima dos nossos critérios 

de "realismo visual.'', executadas com inegável habilidade manual e mestria téc

nica*. ( % ) t de admitir estamos perante o resultado da actividade de gru -

pas de caçadores,cuja vida se desenrolaria nos omplos contornos do chamado 

Paleolítico Superior, algures no continente europeu, saldo do ultimo grande 

período glaciar ( li'urm ) ,con particular incidência na jfona Franco - Canta -

brica e Ibérica, f !& ) 

Tudo leva a crer que se trata de pequenas comunidades nómadas, co

mo e natural para quem encontra no acto de caçar uma das fontes insubstitui-
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veiA da Aua Mtb&i&tencMi vital. Di^emoA que noA paxece. "normal" tat "moduA -

vivendi",pa*, um duplo motivo : por un lado,*, obvia que grandeA aarupamentoA 

agravariam e redugiriam conAideravelmente ai p&AAihilidadeA dum. aboAiecimen-

to alimenta», em too precariaA condiçoeA,envolvendo a alta probabilidade duma 

"catástrofe",que levaria ao desaparecimento de. todo o gjmpo ; poK autuo,dadoó 

oá movimentoA periodicoA doA animaiA a caçar, ttmna - Ae maio efLcag. a exiáten-
m 

cia de. pequenaò agrupamentoA aòAag. redu^idoA, com facilidade, de movimentação 

em areai relativamente extenAOA,por nao Ae encontrarem "fixadas" em termoA 

definitivo* a um detrminado local,momentaneamente, propicio e favorável, POK 

aquilo que acabamoA de. referir, tourna - Ae evidente, que o problema fundamen ~ 

tal deAteA homenA e*,anteA <U maÍA,a Aua manutenção enquanto taltÍAto é,a Aua 

sobrevivência "orgânica",individual e colectiva. Se nao for reAolvido,com 

um mínimo de. efXcacia,o modo de angaria*, o meio de. Ae alimentarem,a exti/i » 

çao natural num meio fortemente hoAtil e praticamente inevitável, c compre-

enóivel, desta forma, o importante papeá aAAumido pelo "animal-a-caçar",no 

conjunto da dmomica "exiAtencial-aUtural" que preAide a Aua vida,quanto 

maiA nao Aeja,devido> ao facto da "preAa" conAtituir a maio aceAAivel fonte. 

Poremfum facto e de AalLentar, Tal plataforma de 'equilíbrio" com 

o meio e profundamentje pr^caria,mantendo - Ae o grupo Aob uma permanente 

ameaça, Nao AO existe, o risco de Ae falhar uma caçada ( ou varias,,,, ) , quan

do aó réservas aUmentareA Ae encontram quase esgotadas,o que Aeria fatal 

para aó membros maÍA frágeis da comunidade como ate, em certoA COAOA extre -

moAfpara todo o grupo em quentão. Também no COAO da Aurtida ter Aido bem 

AucedLda,nao ficara resoévido o problema de "fundo" dado que,uma veg inicia-
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do o consumo da pn.eAa,logo Ae coloca, a neceAAidade. du diligencian no Aenti -

do de. captunan ama otitna,A&tpAe. no m&imo movimenta cinculan atnaveA do qpats 

pox etenno netonno,Ae negneAAa ao ponto inicial,Aob a égide, da nanega e 

da contingência , 

tím out/to elemento devenoA cwtioAo, eAta LLgndo a fonmula de. ne.-

pjieòentaçaa1" figunativa da amnde. maio/da deóteá animaÍA,m vaniadoA pai -

néiA,pno£uAamertui nepnodujtdoA em tantoA obnaA da especialidade.. Ai, vol -

comente,nao noó apencebemoA de. qualquen "cena de conjunto'1\conpu>ntadoA 

que. AomoA com. inumenoA çnavunaA,deAenkaA ou pintunoA que AimpleAmenU. co -

- exÀAtem nun meAmo ÍApaço, (tQ ) chegando a confundi*** - Ae umaA com OA 

owbtaò, cniando ima "textuna" global mancada pela incoenencia e pela deAon-

dm,f tf ) como Ae & ínUneAA* de. qum pnodugiti iaU "nepneAentacoeA" é€ 

inclinaAòe, de. pnep&nencia, paxá cada um das ptanoA panticu -

lanes" e nao pana a Ana totalidade., âxiAtina algum motivo que. poAAa aja -

dan - noA a ampueenden tal compontomento ? AnniAcanemoA, também neMe. aA~ 

Aunto,alaunA ponloA de. viàta que.,lonae de, todo o dogmatamo anvonado em 

intenpKelacflo "científica", tem como objectivo contnibuU pana una hipo -

teAe de enquadramento do pnoblema,Aem quaJUquex juigoA definitivoA, 

(Ima ve$. admitida a impontancia da actividade. "Caca"tcomo meio 

pnimondial de AubAÍátencia,e compneienAivel que,pana eAteA homenA,Ae. contr-

titua m "poocentniAmo", "nmtendo" no eApaço çeognafico « na paióagem eAAe. 

"elemento" conAidenado como vitalptmnado de. alguma fonma o Aeu"centno" d*. 

inteneAA^, AA cxWidenadaA KefienmciaiA eAtao abóonvidaA pela dependência 
0 4 m * » 

deóAe. "núcleo", cujo faácinio exencenia uma pKeAAao centnipeta Aobne. o 

VlÀan*\nmlegando pana Aegundo plano OA dif-enenteA panmenoneA do cincaaó -

file:///nmlegando
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tanciallAmo «Apodal em que Ae movimenta o "Objecto" monopolizado», de. imit

ia atenção, DeAta fornia, o "espaço" nao e aòáewado e enquadmdo numa pe/Ur-

pectiva global, envolvendo un detemiaado conjunto de "COMO" qpie Ae pteten -

dam Ke±KataKtAendo apenas pnesAupoAto como uma condição "física ,que Mipcm~ 

te e contenha aquilo que e conâide/tado como ''CsAencial'. 

POK ouàio .lado,m tali fonmaçoeò óocialò,a noção de um detemina-

do espaço aeoamflco,xelatlvamente bem. definido e vala*l$ado,nao e ainda 

muito dana,poli a Mia ligação com a "tema" e muitir dlfexente daque/a ape. 

ixemoA enconinan. noa Keglmes OOKOALOA e na coJtxeApondente consciência que 

o agAlcultan. desenvolve e extjexionlpi. Pana o caçadm - nomada,a texna nao 

Ae identifica linearmente com o conceito de "pnopniedade" e "passe" de um 

detemlnado tewieno, f 12 ) fonte dùtecta da Mia AubAlstencia,atnaveA doó 

alimentaó que e capaj. de pnodugiA., AAAÍM,OA honlgonteá nao aòMmem conton-

nos fixo* e pemaawdjeòfiannando - Ae fluidoA e mutaveló a medida em que 

tais C/utpoA Ae voo deslocando no ÍApaço,axKaAtadoA pelo fatallámo da Mta 

total dependência duna fonte alimentât movei,obedecendo a leis internas 

obscaXfis e incontroláveis / 

O c/uadoA de tala obnoA,nao Aituando OA objecioA e Aenes que xe-

pJusAenta dentro dan eApaço homoaeneo e orientado, foce a preocupação tao 

* ' t i 

habitual das mentalidades modernas e contemporâneas,de perspectivar con-

juntoA'\ inteligíveis na Mia alobalixiade,no interior doó quais o Olha*. Ae 

reconcilia com o Conceito. ( /J ) AAAÍM,OO reproduzir can /ronde fidelida

de perceptiva tais representações, através duma notável nitll^ de contornas 

e normenores,e de considerar a posAibilldade de noA encontrarmoA penante um 
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poAAÎMet valoK pedagógico de taià tnabalhoA,na deAcniçao detalhada que con-

tem pana um gnupo,aa qual noa e "indifenente" eAte tipo de. inpanmaçaotdadaA 

aá AUOA condiçpeA de. vida. 

Continuando neAte "neino - limite:" de iJvUnnogaçpeA,tonnan - Ae-

- ia devenaA impontanie AabenmoA qual. a divulgação e aceAAo a tala tnaba -

lhoA,poK paute d&A divenAOA AupdtoA individuaiA,conAtitutivoA deAAOA fan -

maçoeA AociaU. Paw. além do maÍA,exL&te ainda um pnoblema a colocan,que 

conóUte em Aaben qual o "papel" e "fjmçao" Aocial do AntL&ta ou AntUiaA 

pnodutoneA de. iaiò obnaA, 

PenAomoA que noa e de. admitin. uma punção menamente "necneativa 

neAte tipo de actividade, nao devendo ela Aen encanada como um exencixuo de 

ate£ien,m que o antiAta Ae canpnag. em nepnodu^in paiAageaA com finA (adi -

CÔA ou decoJiatiyoA ! c de pneAumin a existência de. mathtaçoeA "extna - eA -

telLcoA" em talo oènaá,que juAtlflquen um tal dépendu» de enengim \ e de 

mao-de-ohna em pnoc!uçoeA,a pnimeina vÍAta,muito diAtanteA doA pnementeA 
» 0 * 

neceAAidadeA quoiidianoA. ÁAAÍm,ent>tamoA em pleno no conhecido panametno 

'magico - neliaioAo",tao Pnequentemente idlti$ado dentno deAte cVtcunótan-

cialiómo,em que a /macem Ae apneAenta como um "duplo" do oniginal, facilmen

te manipulável,exencendo - Ae Aoò/te ela um "poden" nitual que facilitaxia 

a Aua "poAAe",atnaveA doA meandnoA da macia "Aimpatlca", CcnAequeatemente, 

o antiAta tenia uma punção eAAencial pana a comunidade, uma veg que eAtaber 

leda a mediação entne a deAondem e contingência da Natuneça e o mundo doA 
m* 

"neceAAidadeA" e doA "deAejoA". O Aeu tnabalho contnibuinla pana a coesão 

e Aegunança da œlectividade, colmatando simbolicamente a Aua neal ptagili-

dade» 
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Porem,nem sempre as obras de que temos conhecimento Ae apresen -

tom com a realiámo minucioso a que temos vindo a façer referencia,, Nota -

- Ae. tombem, em significativo numero de. desenhoA e pinturas,uma crescente 

tendência para a slmplifJjcaçao de. formas,num caminho de. progressiva esquer 

matigaçao, acompanhado peta. fatia de. pormenores de natiwe.pi particular, Nao 
* m * 
e /taxa a poAsibilidade. de variações carregadaiHente simbólicas, complementa -

res deAia"evolução" formal. ( /4? ) 

Parece que. este processo sera cMonol<*jicamente poAtjzrior aquele, 

que. temos vindo a consúleMar ate. agora e interpretar - Ae - ia,entre outmA 

razoes,pelo principio de simplificação e clarificação característico da Ra

ção humana, na sua tentativa de reduzir a diversidade desordenada da expe -

rienclo empírica maLi imediata,a creAcenteA etopeA organizadoras,cada ve$. 

maio "geral&" e consequentemente maio "abstractas" e distantes das"indivi-

dualidadeó particulares" que. se pretenderiam agrupar. Eûta evolução formal 

que, como e natwtal,nao se tenia processado dum momento pata o outro, permi

tiria tombem ao grupo manter o "contacta" com o referente original a que se 

repontava,mantendo - Ae assim,can brio a plenitude e eflcacia,as multiploA 

funções contidoA no significante inicial, podendo - Ae inclusive reforçar 

pan. via simbólica certas "realidades",dificiJtmente expressáveis numa repre-

Aentaçao de tipo realista. 

ím nossa opinião, not* Ae deve confundljt ou assimiâar este proceA ~ 

so a qualquer caminho percorrido pela arte ocidental e europeia nos ;< . \â 
ê M 

finais do Aeculo X/X,ao encaminhar - se para a "abstracção", dado que em tal 

caso/Aao detrminantes as preocupações relativas a descoberta de novas for -

mutações plásticas e formais, dentro duma cultura que pretende romper can 

http://natiwe.pi
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a tnadiçao e o poAAado. 

/Voo £i$emoA ainda qualqueK KefenencÀa de xeleuo (panto as, neptte

* ■* ' 

AentaçoeA da flauxa humana,dado qte a piequencia com. que noA aparecem e. miu.

to pauco AÍçnificati.vatda pernio de vióta quantitativo, c.fectivamente,nao e 

de. eáiwnhoK e&ta auAencia de. pneocupaçoeA antxopocentxicaAtuma veg que eA

ieA axupoA Ae. encontxam inAe/àdoA em tjsnxítonioA e em eApaçpA a exacta eAca

la do Aea conpo,maÍA dominadoA peta naiwtega da que Aeuó dominadoAeáfAedupi

doA a uma ixatmatica expexiencia da epotidiana, certamente aòAumido duma foK

ma interna e deAgoAtante. Dentxo deAte cÍAcun&tancialiàmofaA nelaçoeA do Ho

mem com o Mundo,mofteadoA pelo JunpneviAto e pelo acaAo,nao AOO "ondenadaò" em 

temoA teoKicoA e cientificoA,que duma foAma pnoçKeAAivamente amplifLcante 

noA voo llbeAtando de anande nume/to de "dependenciaAn,maò Aim Aegundo um pto

ceAAo dentxo do qual a conAcienda humana Ae intxodug como pequeno elemento 

duma eAtxutuxa,que nao manipula nem contxala AatÀAfiaíoxiamente. He&ta pexA

pectiva,naa e. abòuncLo q/tie Ae acabe pox aceitai com toda a natii/ialidade e den

txo da "encenação" conAtxuida.fum papel de quanta oxdem,maÍA condicente com m 

Ae* cuja deAtino o lenha condenado a nao emenaix doó "tAeva&"tdo que cam ai 

çuem capag. de vix a pxojectao livnemente o Aeu Futwta. Pelo contxãxio,a medi

da em que noA apxaxJMaxmoA daA AociedadeA açxaxiaA,cujaA condiçpeA de vida e 

Aeçuxança AOO indeAmentivelmente AupexioxeA,ao dlmimtixem a pKecaxidade doó 

condiçpeA de vida, a pKeAença dixecta e conAtante de fiauxaçoeA antxopomoxfi 

COA toKnaAe um fenómeno habitual, naó difexenteA modalidadeA em que Ae deàdo

bxa o fenómeno eAtetico. NeAte COAO,O Homem encontra  Ae maiA AeauKo de AÍt 

reconhecendo a impotancia do papel que xepxeAenta num Mundo q/ue Ae vai 
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tonnando pnoçfutAòivamente mala clano e covirvtíienólvel. No entanto, e*te con -

Junto de, acontecimento* encontnam - *e Actuado* numa étape, de. de*envolvl -

mento battante. po*tenlon. aquela que. temo* vinda a con*ldenan.,*obnA a qual 

ainda ao*tanlamoA de. pnopon. mal* ulguma* conòidenaçoeA, 

Todo o leque. de. dl/Uctitdade* e SneAUtencla*'' levantado pelo do -

hmo*o i^oUdlana de*te* aanupamento* de caçadone*,devenu po**ihlLLtoK a 

manutenção dum sentimento de Hin*eçunança",queA num plano p*lcologlco e 
m ê m ê 

imllvickbcil,q[U£K numa dÍMen*ao Aocioloaloa, í*ta "inóeçuAonça",tao pnoxJ, -

ma do Medo,ertcontxan. - *e - a Voada a iodo um conjunta de. facto* que *e 

apxeAentam como "ineKplicávelàn,ne*te llmU, h konJ^onte. cultunal.íntxe 

eleAfpenAomoA *en. de. de*tacan. o pnoblema da Vida e da Nonte,tenneno pno -

plclo a exupçao duma fonte conAcLencia Mnelialo*an e Aaanada . 

Tudo leva a penòan que, no Aelo de talA anupoA e dadoA OA condi -

cXonallmoA que temo* vindo a nefenln,exl*ta uma elevada taxa de montali -

dade que* entne OA cAlança*,quex na população adu,tta,dada* a* imaginável* 

deficiência* no doaànlo "medico",OA canencia* alimentane*,a* doença* c a 

elevada pnobabiliÀaae de acidentei, numa vida mancada pau KIACOA qua&e pen.-

manenieA, Sena menamente ocaòlonal,o fado de tal "nudeo" de queótoeó eA -

tan. ligado OA pnlmelnaA manlfeAtaçoe* "dlf.enencJjadonctAn duma Cultuna Sa -

pienA,dado o cuidado exUtente relativamente a *epultuna e a pa**aaem 

pana uma outna Vida ? Hao e o culto do* monto*,a venenaçao da* antepoAAa-' 

do*,um fenómeno tipicamente humano,pelo "neópelto - medo" manifestado pe -

nante a fnagilùhde e. contingência dum Canpo too AupeLto a* HlelA do aca-

Aon e a ijttenjtupçao abnupta da *ua actividade ? 
Quanto à Vlda,no *eu pnopnlo apaneclmento,e*iaAla tombem depen -



docte, de fenómenos enigmatical, como os qp.<± se. *efe*em a iodo o cicio da Ma -

te*niaade e ao noAclmento duma cnianca. Assim Ae explicou* a venenacao da 

"fertilidade" feminina,,too acentuada em singulanes manifestações plásticas, 

nomeadamente, no daminio da escultu*a,at*aves de. pequenas estatuetas, conheci-

daá sob a designação de 'Venus esteatopigias". Na anande maionla doá axèíè,. 

o "aniista" que as pnodu^iu,assinalou duma fama exagenada OÓ ca*acte*istl -

cos dominante* da fisiologia "matenno - feminina", pa*ticulanmente. o vent*e 

e OÓ selos,pana atem do cunioso detalhe da "ausência" dum *osto dife*encla-

do, passível de se. *epo*ta* a quoique* milhe* individual e concneta, f /$ ) 
0 0 0 0 m 0 

Tal tipo de atitude,nelcdlvamenlei a estas "Venus p*e - hiMo*lcas"tnao Aena 

uma fonma de acentua*, pan. uma via simbolica,o enigma do nascimento da Vida, 

da mate*nldade,pa*a o qual a malhe* maio nao e que veiculo e instnumento de 

"fonças" que a utt*apaAAam ? Sena gnatuito o pacto de eAtoA obnas Aenem deA -

pnovldoA de RoAto,Aem identidade peAAoal,a Auge*l*em a omnipnesença duma 

"função", que. atnaves deloA Ae cumpne ? OtemoA bem que nao .' 

Penante a plenitude e envengaduna de tantoA agxeAAoeA e na impos-

sibitlaade de "emancláa*" tala pnoblemoA po* uma via científica,uma doA AO-

luçpes de emengencia conAl&tina em da* estatuto ontlco a eAAeA medoA e mis-

te*ios,hipostaslando - OA mu mitificando - os. t o amanhece* doA Cosmogonl-

aA,na AubmÍAAao da conAciencla humana penante a opacidade do *eal,confuAO 

deape*ta* dum culto" onlginanlo. AAAÍM,Ae*ia aceitável considena* como es-

t*utuna "ojicalca",simultaneamente uniflcadona e p*otecto*a,a atitude"*eli -

alosa"como centno do Mundo. ísta expnessao devena Ae* compneendlda no Aeu 

Aentldo malA laio,ÍAto e,numa nelaçao "Homem - Matunega - ûeuAeAn,Aem f*on-

teiAOA demancadas,constituindo um Todo homogéneo que somente at*aves dum 
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exercício "Aecundario" ÍAeçundo e poAierior no Tempo), poderá InáiltuÍA eA -

paçoA pnlveliçiadoA pelo SayAtulo, tocaio de culto, gonoA onde. Ae.Ja poAAivel 

o contado maia intimo entre o Homem e o Inexplicável. 

JulaamoA,contudo,que. eAteA "tocaia" imo "deA - Aacraligam" todo 

o eApaço que. OA rodeia,paiá mato nao AOO do que. o ponto mítico e exempla*, 

que. conAubAtancialiga em AÍ aó inumeraá e inflnitaò "preAençaA",OA t V " 

eniçmatlcoA fantadmoA da expeAiencia quotidiana, fleAtoó condiçoeA,torna -

- Ae. fácil erguer uma complexa teia de KelaçoeA entre o Homem e OA Divin -

dadeA,Aemp*e. imbuidoA dum amplo receio por ponte do primeiro, facto que po

dem explicou o papel preponderante da oferenda e do Aacrificio, quando tal 

Ae verifica.-.. ÍLA alçunA doA inAtrumentoA impreAcindivelA pana aplaca* a 

l*a doA DeuAeAfComo AeneA melindnoAoA e deAconfladoA que AOO / 

Como connelato deAta ináegurança e paralelamente, a todoA eAteA 

acontecimentoA,verificamoA tombem a neceAAidade. de. "manca*" a preAenca 

humana,pa*a alem doA limiteA do Corpo,no pnopnio *eino do Mundo. Como inr 

terpretar OA inAc*icoeA,oA "graffiti",OA MaoA impneAAOA em nuaoAoA pane. -

deA de *ocÁa,que noA aparecem com Aingula* frequência ? ( 16 ) Nao Aera 

tudo ÍAto a exteriorização material de um conjunto de tentatÍMOA,que re -

velam por parte daquele / eA que OA executa A am uma neceAAidade de Ae 

"re - conhecerem'' indirectamente,de Ae afirmarem como Vontade autónoma, 

atraveA doA "marcou - AignoA" que a Naturega conòente e retem,com uma per-

renidade e Aolideg. que deAafiam a fragilidade da Vida ? De facto,a imaçem 

devaévida por eAteA eApelÁoA de pedra eAta condenada a eternidade, manten

do - Ae para alem da velftice do GeAio,vo-$, AilencioAa e diòponh/el para OA 
Ar 

OlhareA que nao - de vir , 



ri 

Seguindo o nxmo de penAamento que temoA vindo a penc0Wten,e una 

veg. definida una platafonma de. equilibria corn a "meio",cujo quadno de ne. 

fuumùa não Ae afoAÍana muito da neAoluçao pnecania de. aéaunA pnoblemaA 

vitaU,taÍA coma a pnocuna de alimento,a conAtnuçao e defesa do local de 

abniao e a manutenção do rogo pnotecton, e lógico: que uma daá matA pnemen

teA ftinçoeA da consciência,Aeja a de. tentan encontnan a& AoluçoeA maio pna

ticaà e viaveiA pana o nepetido desafio do diaadia. A conAtnuçao duma ai

ma mais neAistente e maiA funcional, du* anpao ou duma lança maio centeina, 

a montagem duma anmadUba maiA efica^ ou duma emboAcada a um animal mai* 

bem Aucedida,nao comtJbtuinao a pnimeina e maiA nudimentan das vitonias do 

Homem,aquela que vai. penmitiA que outnoA conAcienciaA,outnoA homenA conál -

gam Aobneviven. maiA e melhon,noutnoA tempoA e noutnoA luganeA ? 

PenóamoA nao Aen um meno acoAo,o fado de uma boa ponte doA veA 

tiçioA ligadoA a estes gnupoA humanos,eAianem dinecta ou ùrdinectamente li

gadoA a objectos de UAO quotidiano,nomeadamente a conAtnuçao dum conjunto 

de utensilios adaptáveis OA neceAAidadeA impnonnogaveis da comunidade, em 

panticulan no campo da conAtnuçao de anmaA. Nesta penApectiva,e facilmen

te compneensivel que muito do "instinto" eAtetico Ae envolva ■ ' elemen 

toA decorativos,adaptáveis a epidenme deAAeA objectos predominantemente 

funcionaÍA,penmitindo deAta fonma a junção do util ao agnadavel. f f'7 ) 

DeAte modo,a neApoAta da conAciencia a nealidade extenion e aoA 

pnobtmaA pan. ela levantadoA,e conAtnuida em tenmoA de ''funcionalidade
n
,noA 

quais a eficácia Ae apneAenta como uma eApecie de cnitenio de vendade,ióto 

e,a "compneensao" que o Homem pnimitivo tem do Mundo,adapta  Ae e Aobne 

põe - Ae quaóe penfeitamentm OA "impnessoeA
u que dele necebe pan. uma via 
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perceptiva e mpJjiica. Todavia, no conjunto das «xperiencioA am aó quais o 

Homem e. naturalmente conpmntado, algumas apresentam ma estrutura tao radi 

alimente, inexplicável numa dimensão meramente, funcional, que e fácil aponta 

Kern pana um estatuto misierLoéo e. desconhecido, 0 germinar duma semente, na 

Tema,a mat?Jwidaae.,a doença,a monte.,o aparecimento e o desaparecimento da 

caça,as catástrofes naturais e. tantos outros elementos, erguem  se perante 

um espirito ainda mal desperto,com a sinçulax mascara duma muralha incmpxe~ 

ensivel e. intransponivel,na aparência da Grande Incognita ! 
0 0 & 

A conclui*, esta analise? diríamos que,no binómio "Homem - Mature 
0 

$on,s& verifica um ptedemima desta sobre aquele,num estarnoinundo parti 

■** * * 

cuùvmente. virado pana a exclusiva sobrevivência minima, com tesa aiiiade m* 

eiamlijanie completamente, submersa mt elementos afectivos e sensíveis, /n -

captif ainda. de. se. libertar das sexís IJjmLtadissimos horizontes,constitui ima 

"cosmovLáao" a medida das necessidades,opacamente, explicativa,profundamente. 

singula* e regional, 
Manca como entoo, a Rapto foi mais coactada p&fjos dados empíricos e. 

* 0 

too bem aceitou as suas regras de. Jogo, Porem,e pox muito paradoxal que pos

sa parecer,nunca uma ''interpretação - visão" da realidade, deverá te* sido 

iao intensamente, valida e universalmente, vivida por cada um dos homens,ape. 
0 

sor da sua enorme contingência e vulnerabilidade, 

POK agora,ú "realdado" e, a sistematização sobre. ele projectada 
m * 

sao, sem o saoerem ainda, secretos cúmplices das mais muiimentares e engana 

doras experiências sensíveis, t e este pacto, esta submissão aquilo que os 

olhos vêem c a moo alcança,que vai permitir — talveg. peta primeira e ul -

lima veg. na HJjt&wiía humana —* o e^ial^leaiMenia duma plaíafatma de enten -
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dimento entre, OÓ homenA e o mundo,na qual praticamente nao ha ocaòiao pana 

çrandeA deáacordoA ou fraciuraA, Creio,para alem de. todaò aò aparenciaA, 

aliaô maLá que provaveÍA,Aobre a dureja e violência da exiAtencia quotidia-

na deAteA çrupoA humanoA,Aer leçitimo afirmar q/ue. eAtamoA perante ima cultu

ra ntAanquLtan,em q/ue. nao ha ainda laça*, pana CriáeA. So com a "revolução 

neolítica' e. com o aparecimento da Agricultura como elemento central de. AUT-

6AÍAtencLa,alaunó factores irão Aofrer uma evolução que, em breve,pasAaremoA 

a considerar. 

nileto e,por enquanto,ima bruma indistinta no Futuro ... 

PanaçAajjQ 11/ — C maiA que sabido que aó transforma-

çpeé /listoJticas raramente Ae pAoceAAam secundo formulas maaicas ou procedi'-

mentoA instantaneoA» Quase sempre, as grandes modificações AOO o resultado 

de ptoceAAOA que Ae voo lentamente deAenvol»/endo, provocando variações con-

/unturais progressivas que,em circur&tancias propicias,soo capares de moti-

vax alteftaçpeA eAiruturaiA de dimenAoeA incalculaveiA, Consequentemente, e 

natwtal que o transito a conAciencia agricola e a um modo de vida apoiado 

no cultivo da Terra,Ae tenha processado pon. sucessivas fases de mudança e 

adaptaçãof ate atingir o brilho e o desenvolvimento doA grandes civilizações 

agrarias,qjxe nos aparecem, ainda hoje,com a Aua canga de magnificência e gran-

dioAidade. 
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Ã+óÍm90 ti/** de vida nómada, apoiada ftmdamerdaùienÙL nx caga, Lm 
m* m» 

aos pouca* s&fxmndo modíficaçues que, na nossa opinião, julgamos estaxem em 

boa ponte dependentes da necessidade de adaptação a novas condições "extex-

nas"tcujo contxole e&capaxia aó possiMlidades de. nespasia desses homens. 

Tal "mudança." texa como aniecA'íenteA,entne outxas noções,cincunstancias de 

oxdrn climática, C facto incontnovexso que,a. paxtix da ultima glaciação no 
m 

continente. euxopeu,o clima vai A&fnex cxescent^A txartsfonmaç&eA,paxtiautáax*-

mente. acentuadas mm pnogxessivo : : aumento da zmpexatuna media,q/ue justi

fica nao AO o continuo xecuo da mancha glaciax pana HoKte,maA tombem nele -
0 * 0 0 ** 

vantes alienações no domínio da fauna e. da floxa ate entoo habituais» TaiA 

alienações dm/m tex levado a uma cada veç. maion dificuldade em encontxax a 
0 0 *» 

caça abundante e. dÍAponb/eJt em taÍA texxitcmioA,dadas OÃ novoA condiçoeà ex-

tennas,que pextuxbanam tAxem/ediavelmente o Aeu "habitat" txadicional, Ona, 

Ae o negime de subsistência Ae apoiava fundamentalmente na caça, amo ja foi 

suficientemente nefenido,e natunal qtie. aò condLçoeA de vida Ae tenham tonna-

do cada veg. mais dific&lïA « insustentáveis, facto que,a nao sen. alienado na 

Atui situação actual,tendexia a compnometex decisiva e definitivamente qual -
0 

quex hipótese de. Aobxevh/encia» Pan. outno tadofcabexa iniexnogaxmo - noA so -

one qual sena a altennativa "existencial" que Ae apnesenta diante destes gnu-

pos,ao vexem eAcapaxse~lhes o elemento fundamental do Aeu ciclo de Aobxevir-

vencia. Temos consciência de que existe» vaxias hipóteses "poAAÍveis"fe todas 

elas com um minima de lógica ' Podex-Ae-a admitix ate,que muitos homens tenham 

tentado maatex,paxa alem do limite do aceitável,o mesmo "modus vivendi",o que 
0 0 

Aem duvida, podexa tex levado ao desapaxecimento puno e simples de muitas deles, 

annastadoA pela fJmauepx e pela Tome, 
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Uma outra hipótese, que. Julgamos mais inteligível e coerente, e a 

que sugere uma crescente importância do cultivo de cereais,cujo conkecimenr 

to € utilização era controlado de. ha muito,apesar do seu aproveitamento nao 

ser a "chave1* ou o sustentáculo indispensável da dieta alimentar, dada a maim 

disponibilidade e amplitude dai "farde*" tradicionaió I'Caça), Desta forma,aqui-

lo que era acessório e secundário, tenia passado lerdamente, ao piimeLw atam, 

na Aajao directa do rarear da Gtça, Uma tal modificação exige,ccm toda a cex -

tega,a procura c realização dum conjunto de novas condições, sem as quais noa 

tem hipótese de sex suficientemente bem sucedida e rentável. Dentre etas,des-

tacaremos como fundamental a necessidade de encontrar um espaço geográfico cu~ 

Ja naiwuça seja propicia a este novo tipo de actividades,de caracteristicas 

naturalmente diversas daquelas que constituíam a paisagem a que estariam habi-

tuados,paU a nao ser em circunstancias feramente, excepcionais e que nao cons-

iituem "regra"tum bom local de. caça nao e,necessariamente,uma boa $ona açrico-

la ! 

C preciso que exista uma terra arável e produtiva, tanto quanto possí

vel localizada na prarimioade. de fontes de abastecimento de agua, abundantes « 

regulares, C pois natural encontrarmos as principais civilizações agrarias si

tuadas na confluência ou no limiar dos Grandes Rios f flÍlo,Tigre,£ufrates,/n -

do,Ganges,etc. ) , 

As inmeras alterações no modo de viver que este "transito ' provoca, 

soo duna dimensão incalculável e situam - se numa escala, que nos atrevemos a 

Julgar "única" em toda a Historia humana,pelas consequências que imo provo -

cor em todo o desenvolvimento futuro,chegando praticamente ats aos nossom dias. 

Parece - nos verdadeiramente apro\MÍado o conceito de "Revolução Agrícola , 
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pana désigna*, a importância dm too aAAinalavel "AO-UO" qualitativo. 

Contnaniam&nte a una economia apoiada na caça,a agnicultuna ten -

de a genan m exceAAo de pnoduçao,ÍAto e,ha a tendência a AubAtituin. - Ae 

uma Aituaçao de "nanega" pot uma de "abundância". Uma veg. lançada a Amen -

te à Tenna,a pnoduçao e mu/Jiplicatla na altuna de colhen,Am qualquen eàfon-

ço Auplementan, boAtando deixa*. Aeguin nmmaimente o dela biológico e viola* 

pana que Ae mantenham OA condiçpeA favonaveÍA a un tal cneAcimento, 

£.Aia abundância pnodutiva, val penmiti* uma enonme "deácomprte&Aao ' 

penante o abAonvente pnoblema de. ançaniaK o mínimo de alimenioA pana a Aubsia-

tenda duna quoique*, comunidade, pnovocando uma deslocação de valoneA pana 

eAte "tenneno" ao poAAihJUUUtaK uma "neAenva vUal" que ** acumula noA celei-

noA do g*upo,cniando uma fauna pnimUiMZ m"*eal" de niquega l Como e obvio, 

um tipo de vida apoiado na agnicultuna, implica inevitavelmente um abandono 

da vida nomadafno Aentido da fixação definitiva a um Lugan, ( M ) d Aedenta-

nigaçao tonna - Ae uma condição IndiApenAavel pana o agnicultox,que neceóAi -

ta esta*, em quotidiano contacta com a tenna que tnabalha,que tem de. tnatan 

daé AementeinoA e de mobiliga*. todo o Aeu engenho na mina duma boa colheita, 

Neste. Aentido,e fácil compneenden que a "fonte do& alimentoò" tenda a tnanò -

fama* - Ae em "pnopniedade" de algum, que dela depende e pana ela quotidia

namente vive, 

AA novoA condiçoeó OAAÍM cniadaA,ao poAAibilitanm um efectivo ou -

mento doA níveÍA de Aegunança,tem um neflexo poAitivo nelativamente ao ». 

cneócimento denognafico,devido a diminuição senAivel doA ni&coA KeAultanieA 

dm ambiente deAfavonavel,como o que Ae venificava na modalidade de exJL&ten-

cia nómada. Pan outno lado,o negime agnicala na Aua globalidade,envolve mui -
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iiplaá tlpoA de tnaoalhoA que cwiecem duma quantlxicule aAólnatavel de i&ao-

-de-obna,na mgao duiecta da inexlóteruzia de. qjualqiieA tecnologia mecaniza

da (fie a pa&âa MÒAtltulx. ÛeAte modo,encontnam--Ae lançadoA OA dadoA que 

podem, levai a um c/utAclmento em eAplnalfatnaveà duma eòpecle de mecanismo 

de futtnoacqao poAUlva". A& melhoneA condlçaeA de vida fjavon&cm, tm aumen-

ta da população,0 aumento da população envolve mala MCUXÓOA alimentaKeAfeá-

teA exigem um cnjeAcimento da pnoduçao aanlcolatque pox Atta ve$ canece de 

mala mao-de-obna e OAAÍM AucmAAlvamente* 

£ evidente que um tal c/utAclmento nao e nem podenla Aen abàoluto 

e trtanó£umLto,paU eAta dependente de IJunltacoeA natunalA. Poxm,o aumento 

e a dlveKAlflcaçao doA condlcionatumoA que pnealdem a vida duma tal coma -

nidade, tonnom e/jsctlfmtente vlavelá t^anA^anmacpeA indlópenóaveló dentno doA 

clnainòtancloA njefenldaA no antenlon. panaanafo» 

ÍAte notável aumento da Aeaunança individual e colectiva vai pen.-

mltlAta pantlx de aaoAatuma nova fxmma de encanou o tutano, enquanto que,num 

oHupo nomada,o "dia de. amanha" devenia apwieceA. Aoh a pneAAOo pexâléten&e. do 

Medo a nao-AuhAlAtencijz, numa Aocledade aanaxla ha poAAiÂilldadeA de vlóualL -

jo/i OA iempoA que hao~de vlx duma {anata maíó Aeçuna e tnanquila paU,me*mo 

que. haja um mau ana açJtlcola,deàde que exiAtam neAenvoA atbnentaneA em Aufl-

dente quantidade,o anupo podena Aobneviven ate apanecenem melhoneA diaA ' 

rana alem daquilo que ./a AugenlmoAfuma outna canacieKudlca deóte 

mundo aanoHlo,e a neceAAldade poK ele maniA^eAta quanto ao UAO e poAAe duma 

vaóta a/tea poAólvel de Aen. aultlvada,qae tem a tendência a Ae toxnax cada 
s m i 

veg. malA extenAata medida em que a população vai aumentando, úlnlamoA que 

exL&tjs. uma eApecle de " eàpaço - {açla"fqu.e annoátana todo eAte tecido clvl-
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Itpxclonat perna rnodalidadeA "expanAivaô" de. ocupação de ÍMAAenoApcada veg 

mai A piwxÃMaá da "fama" doA /mpexioA AOKOKÍOA. 

Com a ligação vital a TeKKa,atAaveA da noção de. propriedade e. com 

- ' ' ' 

a valorização do melo çeoçrafico, toma-Ae poAAivel e. viável uma lenia inte -

riori^açao duma nova noção de. CApaço,como alão que tem valor próprio, único 

e inôubAtiMujvel,com orientação e parametroA fixoA,com principio,melo e fim. 

Hm doA exemploA do que acabamoA de. dl^er,eAta patente no domínio da Ante d&A-

toA civiligaçaeA,com o aparecimento definitivo doA primeiraà CenoA de Con -

junto,cujoA pormenoreA obedecem a uma ordenação" e a uma Aequencia loçlca 

e vÍAual,bem. dJLfjenjmie. da ptilvesiigaçao £oHmat qxe. aùtibiUmoA aó ccmpaóZçoeò 

pateolLticoA dúA caçadoreA-nomadaa. Nao Aera claramente vlòivel eAta inten -

cão,em inumeraA obraá da Arte £aipcia,eAtatuaria,aKavuraá,baixoA~relevoA, en

tre, outrai f Ie) ) ? 

Sao deverão inteAeAAanteA aá inovaçoeA encontradoA quanto ao re -

portaria decorativo neáta faòe do fenómeno eAtetico,atraveA da grande impor

tância atribuída a repreAentaçao da figura humana f 20 ),como correAponden -

cia no domínio criativo,duma libertação e autonomia preAenteA no "fíundo Ke -

ctl", Sao frequenteA tombem muitoA temaA oKiçinaKÍoA do mundo vegetal, e ani -

mal,em intima ligação com a actividade agrícola ( 21 ) . OA animaló repreAen-' 

tadoA nao AOO exclusivamente OA varlaçoeA da"fonte, alimentou",como ena habi -

tual na foAe anterior. Sao vtUgareA aó obwA em que o animal e dimensionado 

como o lnimiao,a foJiça da Natureza que Ae prétende dominar,perante, a qual o 

Homem exibe a Aua força e o Aeu pode*. criador ( 22 ) . 

Um regime apoiado na oaricultura vai, natiiralmente, implicar uma mal-

OK divlóao do trabalho, poK meio de uma deAmultiplicaçao de varioA tipoA de 
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"tanefaA" difenenciaJoA^pnovaveéiienie maia éxigenl&o e complexaA do que 
* - * 

aqueloA que pautavam, a vida nómada. Tal diviáao dp txabalAo inplLcana um 

maio* e. melhoK apnoveitamento da& diAponibilidadeA exL&tenteA quanto a 

mao-der-obna, Aendo natunal una pnogneAAiva impontancia do tnabalÁo femi -

nino naò actividade* nunaiò, A neceAAiaade de. neAponden,em tempo util,aoA 

inumenoA pnoblemoA concnetoA que eAte tipo de. vida. envolve, ( aneoA de ix -

nigaçao,demaxcaçao da. tennenoA, conAtnuçao de di/enenteA tipoA de. habita -

çaoftecnicaò de. plantio,navoA utenAilioA e fennamentaA,etc. I contnibuem 

pana um OAAinalavel deAenvolvimenta de "deAcobentoA" tecnicoA,que podem 

pnapician, um avanço cultunal digno de menção, que podeniamoA canacteKigan. 

como ama "pner-alvonaaa Cientifica, 

Aà amploA expeniencioA acumulaaaA pat eAte novo modelo civilizar' 

danai e cultunal nao Ae podem penden,poi& conAtituem um capital impneAcin-

dh/el a Aobnevivencia de todo eAte novo modelo eAtnutunal. AAAÍM,tonna -Ae 

cada ve$ maia neceAAania a cniaçao de mecani&moA que penmitam a netençao 

de&àe Saben,de {mim. a poden amplia-lo cada veg. maia e a enconinan o pnoceA-

ÒO da Aua "tnanémiAAao" aoó maia VOAÍOA AectoneA da comunidade,nomeadamente 

OOA Jovená. A apnendiytgem deAteA enAÍnamentoA,eAta intimamente ligada a uma 

acumulação de expeniencioA pnatioaA tnetinadaA da vivenda qtwtidiana,tonnanr 

do-óe tanto maioK e maio eficag. quanto maia pnolongada no Tempo {OK e&Aa ee-

peniencia, C poKtanto nonmal. que OÍ> elementos mai* idoAOA deAAa óociedade, óe-

Jam depoAitanioA dum Sabe* que Ae apneáenta como quantitativa e qualitativa -

mente maioJi,em nelaçao OOA eAtnatoA maÍA Jovenó e inexpenienteA da população, 

De&te facto deve denivan a impon.tanc.la Aocial daó"maiá velhoòn,poiò e atnav&á 

da Aua Palavna e da& AeuA conAethoA que Ae fana. uma ooa paute da tnanAmiAAao 

http://impon.tanc.la
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de tnfoxmacaa . f 2à ' 

A noçao de Tetupo, vigente nas pnimeinaA economias agnania&,movim&*-

ta-Ae numa escala bep difenente daquela que atanmenta o noAAo quotidiano, fei-

ia de ungencia,de honas mancadas,de rentabilidade medida com cnoncmetno Sai -

ço ... 

Messe manda mancado pelo Aigno da Tenna,o Tempo move-Ae num nitmo 

bem. mais leniafoSedecendo e adaptando-Ae OA caondertadas "iAanquiias"t pnopnias 

doA fenómenos agnanioA,ao altennan daó Aenenteinas e colheitas,da pnoanesAi -

va maturação duma Natunega Aem pnesAas. Mancado peias ÍAtaçoes, pelas nepeii-

das Primaveras e InvernoApo ciclo da Vida sempre necomeça,o Fim mais nao e 

do que a Véspera da Principio,no pacifica girar da Roda do DeAiino. Terreno 

favo/novel a concepções de fiznmr Retomo,de tempo cLc£ixa,d& mmitt e espe -

rança. Aqui nascem e vivem os (tetas JLLgadoA a T&(xa,as cerimoniais da Novo 

Ana,as paixões a Deuses fecundoA,AorridenteA ou cruéis, histerias novos num 

horizonte antigo e AempMe a mesma vontade de Responde». .' 

A flatunega continua plena de sombras e mistenioA,a medida das eût -

cunsiancias recem-criadas, OA factores que escapam ao controle humano Aao ain-

da inúmeras, e OA maL& perniciosas dentre, eles, Aao aqueles que attenant & pre -

tfudicam o CUKSO normal da vida agnicalat Uma inesperada vaga de mau tempo,com 

attenaçaes sensíveis no meio ambiente,uma estiagem prolongada, uma cheia ou uma 

tempestade., podem comprometer irremediavelmente a colheita que se esperaria 

atingir,sendo muito fácil caix na "tentação" de atribuir a estas catástrofes 

naturais, famas de "afirmação" ou de "UVÍAO'', provenientes de "fonças" Aubmen -

AOS no espaço do invi&Jjvel. AÃ alienações nanmalA do &ca-AÍAtema Aao o utena 
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fientii que yenminaxa novo* ûeu*e*,que povoanao a Tenxa e o* Ria* e vivexao 

no comaao da Amem» Um va*to PartteonpabKÍaaw e*teó SeneA da* viciáAitudeó 

da Toxtuna e inclina-toA-á paxa uma "intexfexencia" noA aAAunio* da Cidade, 

onde lhe* devem *ex xe*exvada o Luçax a que. too juAtanente tan dixeito ... 

£,como o Mundo & gxande. e &A pxohlemoA Acta maioxeó ainda,tombem aó pobxeó 

Divindade* devem "dividi*" taxefaó,Aepaxax competência*, elaòoxax hiexaxquia& 

e e*iax atenta* ao* Deu*e* menoxe*,*empxe de*ejo*o& de n*ubix" no eócalao 

Aocial,a fim de ocupaxem o local maia apna^ivel do* CampoA CtiAeoA .' 

No "aleaxe" convivia que Mmenô e Deuóe* paAácm a e*tabelecex,tax-

na-*e indi*pen*avel atoumjax intexlocutoxe* que eótabeleçam a ligação entxe 

e&te* dai* Reino*,ponte* de. contacto viaveiâ entxe a Temia e oA CeuA,que exi-

cem uma ocupação a tempo inteanal pax paxte de olgunó eóixatoA *ocÀai*, encans-

xegadoA de too melindxoAa actividade» A**im,uma cloAáe *acexdatal toxna-*e 
0 

impne*cindivel,a (im de que " o Ceu nao noA caia *obxe a cabeça H,como inoni-
* •* 0 

comente dl$m o* companheino* de A*tenix,o Gaule*. O culto,aó cexÍmonia*,o* 

templo*,o podex magico da PalavMa,a onaçao,a optxenaa e o *acxi{lcio,*ao ai -

gun* da* elemento* ae**a complexa teia de nelaçae*,que mantm. a Oxdm,fiace a* 

pextuxbadaxa* ameaça* da Oto*. í o* Deu*e* tem Jfome,tm Ro*ta,e*tao pxeAente* 

no Quotidiano,oitave* da moo hábil de inunexo* antióta*. ( 2$ f O *eu N*ilen~ 

cia de pmbut" e a pinava inóofJLímavel da *ua etexea e omnipotente *abedoxia '. 

A pxe*ença da* *ua* imagmn* contxibui pana a *ua âtennidade e tonna 

"viéivel",pana o* mai* céptico* e Íncnáduío*,a exiótencia turn "mundo panalelo", 

que e pxeci*o neconhecex como pnotecçao canina o va$io do Medo. £*ta OÓAÍM JUA-

ti/Ucada a "alta* po*içao da cla**e *acendotel na pinanide Aocial, como *ub -

-çnupo pKÍveliaiado,dada a "xeat" impcmta/uzia que octtpa na manutenção de toda 
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a est*utu*a civilizacional, 

Pa*alelamente a esta instituição, de ç*ande importância, na maio -

*ia dos civilizações aa*a*ias,vamos aáòisti* a cnescentes eAt*atificaeoes 

sociaU,ca*acte*i&iicas deste *eaime. A divisão do tnabalho, justifica a es

pecialização de "organismos'' Aupe*-estAutu*ais,qae cont*ibuem pata a fixa -

Çao de. planos sociais cada ve$ maio *iaidoA,dent*o doA quais a capacidade 

de. movimentação dos indh/iduoA e Kedupjda e limitada a honijpateA bem dete*-

minadoA peto te**ito*lo Aocioloaico do Aen nascimento. Com o fonte. podeK Ae-

gxeaado neste contexto, o comportée ve-Ae *est*lngido a ama actividade que 

não discute,{agendo aquilo que lhe eàta destinado pela "andem natuMtl" da* 

coisas, calejando as mãos e a ritma na ado*açao de Osi*is e Ho*us , 

Numa tal Aociedade,a6 avenimas e OA penicos da Caca paAAam pana 

secundo plano e a manutenção da 0*dem e da Seçu*ança do te**iio*lo,to*nam-

-Ae tnabalho especializado de ç*upoA especialmente. p*epa*adoA pana. tal fim, 

adestnadoA no exclusivo uso das a*mas,hle*a*aaigadoA e disciplinados, como e 

noJtmal num çue**el*o que Ae p*eg.e. Um ex.ex.cito pode*oso contxihui pana cl -

menta* a est*utu*açao do aaneçado social no seu conjunto,pana defende*, e am

plia*. f*ontei*as,pa*a *espondeK aos ataques internos e exte*nos,a todo o mo

mento possíveis. Os mais altos escalões desta classe milita*, confundem-se 

com o Pode* e no Pode*,to*nando-se um dos seus mais decisivos hete*onimo* , 

uma das faces mais visíveis e esplendo*osas aos olhos do homem comum,que ve 

o ístado nasce*, í como o Pode* nao pode vive* no meio do vento f*io das mon

tanhas,como necessita dum mínimo de condições mate*iais condicentes cam 

a Mm dignidade , nada melho* do que foge* - se *odea* e en -

http://ex.ex.cito
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v&lve* pœ*. tut amaLenie adequad» a *im nmtwusga(',capa^ de KepLectU condi -

gnauentm. o *eu di*oieto encanto ', l#g&tAt0deia~*œ de. lacaio* e AexvidoKe*, 

da* canodidatde* indi*pen&aveÍÃ,de templo* e palacioAtde eAcKiba* e pinto-
-* 0 fi 

KAà,n.eclinando-*e. na* popa* almofada* duma HL&tmÀa "na^oavel" e plena de 

cmp*ua<£Lfpma „ ^ ^ AOcUflcm no duro oficl* d* Govexnn*. ?o*> 
0 

owbta* patawuufu*banifa-*e. .., 

Ââ pKJM&imA Cidade*, diana* di# toi nome,vao-*e implmiando ten-

temente na pal&agmm ç.mçm£Lca,.inÀjCÃaindLt o longo duelo da* Kelaçpe* e/ttte. 

o mundo wòano e o mundo HUKOI,criando uma população eátavel de. wgoavel 

envergadura, e fazenda desenvolve* im primitivo *ector de troca* e de co -

mercio,com uma autonomia e vida própria*. Ma* convém nao no* deixarmo* *cr-

augix ex&zà-Uvãmmite <cm tal dialéctica "cidade-campo", vendo nela amaciei-

riática* exclu*hrmente aplicável* a px*e* mata» maia tardia* da civiliga-

Çao ocidental, Por agora e por longo* Aeculo* ainda,o peAo decisivo e o da 

'jovialidade"fda* *ua* linha* de força e da* respectiva* "regra* de Jogo", 

O Tempo noa urge,nao ha pre**a* exce*áiva*,a e*ta6ilidade reina. 

COMO e Ja *abido,na* sociedade* agAOKia* o "trabalho" ocupa ima 
m 

posição cada ve$. mai* d&cl&iva no conjunto da* actividade* socùuis a pro -

dativa*, C natural que e*ta progressiva importância da mao-der-ohra refar-
** 0 0 m 

ce a consciência que o Homem tem de *i próprio, alraves da transformação da 

Natureza que "ve" processarr-se po\ meio do esforço global da comunidade, 

n* aèteracoes do meio~ambijente,a invaaao duma paisagem em que *e reconhe-

cem "polo* de humard^açcÊo", contribui pana o despertar dum horizonte, cultu

ral m que o poder crimtivo da Cmt&cimcU e da Ragãt» mo se deòam sub -

mergir too profundamente na "desordem:" e na mpotencia, Assimta represen -
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-&içao íAa finura humana irrompe em immeraé ptoduço&â eAtettxuzA, ocupando a 

"centra" de atençoeA da obra, tornando-Ae o pexAonaaem central dim "aconte-

emento" que Ae pretende, fixa*, parut aim. do* pwçeiA UmiteA da Memoria . 
, t * * 

NOA multiploA exemplar que chegaram ate. naá e iniereAAante. OAAÍ-

naùm que OA hmtené repteAentadotá noa AOO "abAtractoA',ÍAto e,nao propõem 

um tipo de /umtanidade "univeréat''\pern, ioda a paute igual a Ai próprio.. Pe -

Jto contrario, deAcobrimoA na Arte deAteA povoA,intimoA pontoA de contacto 

com & tecido Aodal que o viu naócer,poÍA AOO firequenteA aá difierençoA de 

"nurel Aocial" doA homená repreaentadoA numa meáma campoAiçao f 25 L Ar -

te em que ha dutLaenteó e dIriaidoA,ricoA e pobreA, campaneAeA e guerreiroA, 

AocerdoteA e artifiiceA. Nao foi o pinto», ou o eAcultor que o* "inventou", 

tudo levando a crer que maLò nao tenha /Jeito do que elevou a dignidade eA-

tetica uma Aitaaçao de fiado ,conAtitutiva da Nova 0falem Aociat. 

Por outro todo,a criação artiAtica manifeAta o Poder na perenida

de doA materiaiA,dando-lhe uma "conAcLencia externa" de AÍ,uma objectiva -

çao que montem una praviAoria autonomia no Aeio daA diferenteA formaçoeA 

AocLaLa,afixmarkio "dependência*"'\inirojactando noA conAcienciaA individuaià 

um "principio de realidade" que Ae moAcara de "NiAtoria")reduzindo a "Multi

plicidade ao Uno duma Vontade omnipreAente l 

Sena ocaáional o facto da imagem do Tanoo Aer Aempre maÀA "alta" 

e MOÍA "dominadona" relativamente aqueteA que o Kodeiam ? Nao podemoA eáque-

ceft aue,meAma quando paAAeia naó vaçoA ondoA á& Nilo, ouvindo OA paAAaroA ou 

reclinando o Aeu divino olhar noA papiroA agiiadoA pela brLóa da tarde,e o 
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DeuA Vivo que poAAeia,awe & vê. & nao um AimpteA montai ... FeligeA OA Ho -

mena que recebem, taià "atençoeA'' e too eloquente, bm-aventurança I 

AòAÍMtmuUaá objecta* eAieiicoA, UgadoA a eAte tipo de. manifeAta-

çoeA,a^dam à difuAoo duma "ideologia" do pode*. central,aAAocJjida a um Se-

nhor dono da terra, Toma-Ae j&cU. e neceAAaíOo que o camponeA Ae "fixe" a 

flguroA OA quaU atribui força è ÍMpmtencM,twm relação de iipo novo,que 

devolve, ao eápectador uma aparência de Aeaurança e pxoiecçao. £m iermoA p&i-

canadticalf ,quoAe poderlcmoA di^er que a repreAentaçao eMetica doA Diri -

genteA,tende a incorporar ou a fa^er oAApciar OÓ diferenteA eAtratoA do po

de*. "patLtÀjoo" am certoA imaaenò "patemaA". Uma tal atitude afiaurat^eHtáà 

deveroA importante, dentro doò relaçoeA ambiguaA que Ae podem estabelecer en

tre a dupùt 'ÏÏedo-Pwdecçao''', De facto, perante inumeroA perigoA,reaU e / ou 

"ÍMagináxioA'',a exiMencia dm pode* opreAòlvo c centrali.pidor,pode oAAumir 

uma dimenÁao protectora que estabelecera uma barreira efica$ face OA "agreA-

AoeAn e perplexidadeA que uma munilvidencia deAie iipo neceAAorUmente envol

ve. 

Quanto aoA OApectoA formai* de muLtaò deAioA obnaA,nomeadamente no 

coAo da Arte talpxùa, parece Aer claramente manifeAia uma preocupação de "rea

lidade"',enterulLia na Aua dimenÁao empírica e perceptiva. ( 2£ ) PenAamoA que 

am tal comportamento nao Ae afigura como "eAtranho",poÍA a mentalidade açri -

cola eAta muito ligada ao quotidiano, ao Aomatorio doA dadoA Aen&LtivoA for -

necidoA pelo acumular de experiência* ao tonço doA anoA,afaátando-Ae frequen-

temente doA grandeA eApeculacpeA "teórica*", too caracteriAticaá da cultura 

ocidental noA AeculoA que hao-de vir .' O agricultor "adere" particularmente 

àquilo que OA AeuA olhoA vem e que a Aua moo alcança . . . AAAÍM,O univerAo 
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fonmal que melhon a "expniime",devenu etAian de acondo com eAie leque de ex -

peniemciaA vividoA dentno dun honigoabe famUAan e fixo,pnoxhno dun nealió-

mo AenAÙtivo. 

c clano que,Ae venificam excepções a eAta "categonia" çenexica,que. 

acabamoA de nefenin.,ai/a natwiega devenu nelxicioncvt-Ae com o fado de,neAteA 

çnupoA e neAtoA cÀnxjmAtanciaA cancnetaA,Aen. fnequent& nao òe veníflcan uma 

"expeniencia penceptiva" em e/dada "puno". A eóinutuna penaeptlva "abaonve" 

dadoA de oniaem ext/wt-AenòiÀiva ( culixmal),iAonomiÂLioA poK tnadicao onaJL, 

familian e pelaA fonmoA aenaiá de penAon. e Aentut deàAa Aociedade açnJLcotja, 

A mitologia e a coAmaaonia,o tipo de pode*, e OA eAtnuiuna neliaioAaA viaen-

teA no conjunto doA fonmaçoeA ÒOCÍOÍA nao "habitam" um univeKóo à ponte, to

talmente nAepanado" do mundo natuxal. Soo nealmente foncaA "neaÍA"fque vivem 

a tug. do Sol e im dUbeito de cidade. Também OA "AentLdoA " IkeA paçanao o de-

vido tnibuto l 

No campo daá "expenJuencioA poAAiveiA " duna conAciencia aanicola, 
m , 0 

penfllat-Ae a poAAibilLdade da inupcao do FantaAtLco e do ^anavilhoAo,inAÍJUt-
0 0 

and&~£e peZaá JLstâ£&àtLcio& cima "pnaÀJjoa!1 cmt±imscmerdjt. tmpti/Acctda* £AÍM. 
0 0 0 * 0 

pado e AUAcepéb/el de dificulta*, uma connecta VÍAOO deAAeA obpedoA eAte-

iicoA,dada a "localização" eApacio^tmpanoÂ-culÁunal,dtm ÍApedadon. oniai -

nanio dum outno" tecido hiAtonico, como pode Aen. o COAO de iodoA aqueleA que. 
0 

falam,penAom e oÒAenvam a pantin, dum mundo ocidental e induAtnial. Panem, na 

noAAa maneina de vex,eAAe quociente de imaainanio,nao invalida o alto Aenti-

do de. "jtealiaade" e de "pnática" duma Aocimhde nanai,que. Ae montem como o 

eAtnato de fundo maio nelevante em tal cÀAjcjmAtanciù/jLmo. 

Como conolanio deAtoA oboenvaçoeo que temoA vindo a fageK,nefiAa -
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- Ae uma outna cuxioAa camcteKÍAtica,que conái&te numa mancada neAiAten-

cia OA inovaçoeA e a "mudança" que todo o pnoceAAo hióto/tico,maÍA cedo ou 

maio lande,acaba pan. deAenvotymn.. Na vendade,a maioKia daò actividade* deA-
* * . m 

it mundo campeAÍno,eAta altamente dependente do "habito" e da "nepetiçao", 

como ja deixamoA embieven, O Aemean,aó colheitaA,aA pnaxeA Aociaiá,a peK -
maneada de uma detenminada modalidade de poden politico, tendem a pnoton -

* ' — — 

gaxr-Ae atnaveA doA anoA e doA AeculoA,Aem onandeA e bnuácoA vaniaçoeA,a nao 

AeK num ou noutno COAO excepcional q/ie. nao pode nem deve Aen tomado como fie-

gna, AtiaAteAia neAÍAtencia a mudança e a inovação e um panametno muito ti. -

pico de toda a "mentalidade nunal",que necuáa com anande facilidade tudo 

aquilo que lhe apanece como "eAtnanho",como "vindo de fana" do Aeu cincuito 

de. nelaçoeA e de vivenciaA, elemento potencialmente aaneAAon e deóaaneaadon 

duma eAtnutuna bem adaptada ao "tenneno",maA pouco maleável e moldavel no 

Aeu conjunto. PenAomoA incluAÍve,que eAta atitude nop e excluAiva unicamen

te daà pnimeinaó fianmoA de vida aanlcóta,podendo "tnanóitan" pana muitoA doA 

AociedadeA que enamtmm na Aanicultuna a Aua baóe económica, independente -

mente do tempo hiAtonico em que Ae Aiduem,frequentemente bem pnoximo da Con -

teponaneidade ' ( 2§' ) 

ranaanafo IV — la que fjxlcmoA neate pnolongamento da 

mentalidade aanicola atnaveA de difrnenteà faòeA hÍAlnriica&, praticamente, ate 

aoA noAAoA dioA,deveaoA nefenin que nao defjsndemoA um ponto de vi&ta que acei-
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ta a inalAexabUidade global do "/ÙAima" em qaeAtao. Peto contxaxio, jul -

gamoA que exLiiem modiflcaçoe* Algni^lcatlvaA,como xeApoáta aó AuceAAivaA 

altexaçoeA do ambiente /iÍAtoxixu?,Aoclal, político e cultuxal,dentxo do qual 

uma cexta sociedade xuxal inevitavelmente. Ae indexe. Contudo,aá poAAibilida-

dzA de penetxaçao de, axandeA inovações» neáte 'meio" AOO Aempxe dificeiA e 

lentaA,xeAultando de mecanlámoA de avanço e xecuo,de difícil Aedimentaçao 

noA habitoA colectivo*. 

iktAta foxma,no xepextoxio eAtetico daA pnoduçpeA ligadaA a comi -

nidadeA agxaxioA, independentemente do eApaço geogxaflco em que Ae Aituem, 

devex-AG-a conAtatax uma gxande abundância de temoA liaadoA a Texxa,a de -

coxaçoeA vegetaló e animaiA, NelaA Ae manifeAÍa um Aentido de xealidade ex

perimentada AenAitivamente, envolvido de {oxteA ligaçoeò OOA dominioA do Sa-

gxado e do Mito,aA inumexaA CoAmoviAoeA do gxttpo em queáiao ( txadicao oxal, 

lendaA,ceAÍmóniaA,dançaA,cantajieA,etc. ),cujo Algniflcado maU pxo(undo mal-

toA vegeA eAcapa OOA pxopxioA auto/teA e intexvenienteA. Hao e abAuxdo conAÍ-

dexá-loA como veículoA duma vaAta AupexeAtxutuxa cultuxal,xecebida e Inani -

mitida de gexaçao em aexaçao,0 que bem monifeAta que a SobedoKia PopulaK e 

o "coxxelato" culiuxal dum xegime de Aobxevivencla apoiado pKedominantemen -

te. na agxlcultux,em que quoAe tudo e feito pox uma acumulação de expexien -

CÍOA. Pan. vegeA,tal acumulação de expexlencla tende a nAÍnteti$ax-Aen,Aob 

o ponto de vláta linguistico, em pequenoA fiioAeA e maximoA ( "ditadoA" ),xe-

Amindo dma fxmma aceAAivel, pxecioAOA infonmaçoeA paxá a colectividade na 

Aua exiAtencia quotidiana. 

Concluindo, dlxiamoA que neAte capitulo intitulado " No Limiax da 

Texxa",noA encontxomoA mm"momento"de txanAiçao contxovexAo da kUtmxia 
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doA AocJitsdaiUá humanas de incaLcit.ia.veJL imponlancia* Tal "transição ' nao At. 
<• * ' { 

fag Aimultaneamente em todoA a& ampoA AodalA,paÍA e ate. poAAÙ/el que airt-

da hoje. existam AocledadeA que nao twnApuAenam esta étape ,o que nao in -

valida que a principal tendência da malanla doA ampoA humanoá envaéva a 

paAAaaem duma f.aAe pus-aasuviin a aanania e deAta pana a Lndiutnial. f 2% I 

Ao acampanhanmoA pan. meio doA "oè/ectoA estetlcaò" eAAe Aatto ci-
m* 

villgaclanal e cultuAat,nao podemoA eAquece/t que. nen Aempte neleA encontnor 

moA oA pMMcupacpeA do "fumem comum" destoA AocledadeA,quanto MOÍA nao Aeja 

poHque a polónia doA obxaA que cheçanam ate noA estão liaadaA aquilo que po-

deniamoA chamou de "anande Ajtte",a meio caminha eatAje o domínio do "pnlva -

do" e do "oficial". 

Que dlgen. de todoA aqueleA tAobalhoA pesvtencenteA a um vasto ma -

nancial de axtâUanatotpnovavelmente pnesente na vida quotidiana de. muitoA 

homenAfimpoAsihililado de. chegai ate aoA noAAOA dioA devido a continaencioA 

de natwiega matenÍal,cauAadowA da Aua facilidade e cUAapaxeclmento ? Ma -

nifestoKiam tais OOHOA OUÍAOA p*eocupaçoeA,outAOA nepoxtaxloA foAmalé,ou -

tnoA honlganteA estetlcoA ? Aqui enfaentrmo~noA,ma veg mais,com o Vagia 

da nosáa J anonancia, penante o qual mantemoA a eApenanca de novoA KumoA po-

denem ainda, um dia,AeK tnacadoA ! 

A pag e o silencio que painam Aobxe este muóeu imaglnaKÍo,ÍAao 

Aex Auaesòivamente pnofanadoA peloA hamenó e aenacoeA doA inevitáveis Ama-

nhaA,cniando e aumentando eSóeA "pedaçpA de itennidade" que Aempte Ae vis-

lumbnam em tomno doA obnas que,algwusA,um Gesto quis ... 

http://incaLcit.ia.veJL
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NOTAS 

ff) — Refenimo-nos ao pado,de cento modo 'abnupto'1\do apanecimento das 

onimeinoá fjafmoA "cuttanais " atnibuiveis a actividade Humana, que nos apa-

necem sob um enanme conjunto de pnobtemas e de *W«ja" de. infonmaçoes 

abundantes e danas quanto a este vasto peniodo histonico, 

( 2 ) — O conjunta das disciplinas kiátonlcas abonda com anandes cuidados 

e nesenvas esta "pose",pnopondo sempne. intenpnetaçpes pautadas pela au

sência de afjumaçoes cateaonicas e incontnovensaá, 

( 3 ) — Se consiAenanmos que existe ima "Natunega Humana",poK toda a ponte, 

igual a si pnopnia,com canactenisiicas inalienáveis pelos dif.enentes cin-

cunstancialismas em que. se insene,tonna~se admisòiveé postulan uma opinião 

contnania, 

( h ) — CLM1DÍ LEVI - STRUSS, " Raça e Histonia", inad. do francês pon /ní-

cia Canelas, secunda edição, Biblioteca das Ciências Humanas n-27, 

edt Pnesenca,Lisboa,/975,p» 19 / 28 , 

( 5 ) — Estamos a pensan em alienações innevensiveis no equLLibnio do eco~ 

-sistematnmeaíiamente na utilização em neaime de. sub-apnoveLtamento de 

inumenas matenioA-pnimas e pontes enengetlcas,pana ja nao nos nefeni/unos 

ao uso tão pouco contnolado da enençia nucléon, 

( 6 ) — Satientet-se ima veg mais a tendência que. se tem afixmado com um cen

to vigon. ao longo dos últimos anos e que visa um "ner-aamipamento' das in-

fionmaçoes pnovenientes de. difenentes e especLalLgaiios nomos do saben,no 



Aentido de. tenta*. eAtabelecex "conexoeA " poAAÍveÍA em O/Í&OA cientifiicoA ate 

entoo exceAAÙxmettte "eAtanqueAn e autónoma*,numa via InteA-dUciplinax, 

( 7 f "— £ evidente que nao temo* a pxeten&ao de fagex. aloJiçan a noAAa tte. -

fitexao a todaò aó comunidadeA pfte-aanwiiaA que exLstinam em di£e/tenteA 

K Kegloeó do globo. PíanteAr-noA-emoA apenas naquelas que se Aistuojum pro

vavelmente dentAo do continente eunopeu. 

( 8 ) — " Sota doA TOUAOA " ( detalh.e ) . "Ante noA Séculos", I- vai,, 

ed. VictoK Civi±a,Abnil Cuttwial,Sao Pauto, 1%*), awvuxa 

n* //,p. 28 7 29 . 

• 9 ' — " LeA çladationA Aont deA peniodeA géologiques ou t'abondance deA 

précipitations et te nepujidissement du climat Aont tetleA que d'imenocA 

çlacieAA coiffent deA neçionA entières <'.«./ il u a quatre périodes d'exlensi.-
A \ \ 

on deA glaciers e l ere quatemeire en Curope du Lénifie : I? Glaciation 

de Gang. ( 600.000 a 550.000 ans av. J. - C. ) ; 2? Glaciation de Mindel 

< m.OW a ¥0.000 anA av. J.-C. ) "; 3- Glaciation de RÍSA ( 2W.000 a 

I9Q.CC0 anA av. J.-C. ) ; W Glaciation de Warn ( 120.000 av. J.-C. ) , 

ainAi que l'ont démontre ( en 1901 - I901* ) Penck et Bruckner a partir 

de. l'étude deA dépôts glaciaires alpino. " 
( mt HUyCHt, "L'Art et l'Homme ", I? vol.,ed. Larousse, Paris, 1957, 

p. V / 8 ) 

( 10 ) — " disante e cavalo ". " Ante noA SeculoA ",op. cit., gravura 

n- 5, p. 25. 

(Il) — " Releve deA deAAiriA de la grotte deA T/IOÍA Frères ". 

f R£Hê Wyaie, " L'Art et ïHomme ",op. cU.,awu*a n-° 39, p. W ) 
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( 12 ) — Nao quexemoA di$ex que nao exiAla o conceito de "tenxiioxio'j 

too ptequente noA axupoA de. caçadoxeA, PxetendemoA excluAivamente Aali-

entax uma ''di£exença'',xefativamente a noçao de ''pxopxLedade'',que ixxom-

pe corn, a conAciencia aaxicola. 

I IJ ) — ÓAtamoA a penóax na "xacionatigaçao" da cxiaçao axtLàtica,pxe -

Aente em fxtACA da HLòtoxJ.a da Axte pxer-contempoxaneaA, 

f m ) — " PetmoçlypkeA anthxopomoxpheA xeleveA pax Obexmaiex et Cabxe " 

( R&é HWXM, " L4AJUK et l'Homme ",op. cit.,çxavuxa n-° 21,p. 29 f 

( 15 ) - " VenuA \ 

' Id.,ih,, axavwta n- y,p. 25 e gxavuxoA da p, U? ) 

( 16 ) — " ft&A m negativo ". 

' 'Ante noA SeculoA",opt cit.,axavuxa n-3,p. 25 ) 

( If ) — " Deux. fxtceA de l 'a\ gxave ixouve a LauaexLe-'\>AAen. 

( m t hHyOHÍ, " L'Axt et l'Homme",opt cit.,çxavuxa n?8,p. 25 ) 

" Fiauxatíon humaine çxavee AIM. OA ". 

( ld,,ibtígKavuxa n- 32,p, J6 ) 

» Homme çxavé AUX aalet calcaixe ". 

( ld,fibt,axavuKa n-33,p> 36 i 

( 15 ) — " y contnJLhuexent leA chançementA climatiqueA qui,pax ex.empLe,a la 

fin de l Ote plw/iaixe danA la gone. medidexxanneenne,amenexeni,avec la xa-

xefaction dea fjLeuveA, le xeAAexement deA po/yulationA danA leA çxandeA val-

leeA íXXiaueeA. Leite concentration en une Aoxte d'oaAÎA d'une population 

AanA ceAAe accxue pax leA xeAAouxceA merneA du Aol accelexa I evolution AO-

dale, " 

f m t hWGHÍ, " Sem et deAtin de l'ont", If vol.,éd. PlamnuxxLon,PaxU, 
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1967, p. 88/9 * 

( 19 ) — " banquet funemixe. ". 

( f£Né M/CM, "L'/Ulet l'Marne", /-° vol.,op. cit., gjiav. n-° 273, 

p. H2 ) 

" CuLLtex a fond du type, diq a la naçeuAe ". 

f Id., ib., çnav. n-° 271*, p. Ik2 ) 

" BOA *elie£ AepAeóentanl deux. peJiéûnnag.ea de. I{ervtotiKaçe. da vi-

$ÍH RamoAe. ". 

( ld.fi}>., ÇKOV. n-° 275, p. H3 I 

" Tombe, de. HaxemheJb ". 

( ld.,lb., OAOV. n-° 276, p. Ik} ) 

f 20 f — " PaJcbutit inachevé, de la /veine. Hefjextiii. ". 

( ld.,ib., çaav. n~ 286, p. Ik8 ) 

" Tête de femme de Pihamai ", 

( Id., ib., çnav. n- 292, p. 150 ) 

( 21 ) —" Tombe de Makki à TKebeà ". 

f Id., ib», çJtav. n? 277, p. t¥t ) 

Le mavUn-pecheuK. dano le fowvte de. papy/uiA " 

( Id., ib., çjtav. n° 362, p. 171 ) 

f 22 ) — " ChaAAe aux. iatmeaux a ftedùtet- Mabou " 

t Id., ib., OAOV. n* 299, p. 152 ) 

Le Hoi ÂóóowtnagiApat chaòAani le lion " 

( Id., ib., anav. n- 308, p. 155 f 

http://ld.fi%7d


116 

f 23 f ~ ^Ate f-e.nan.ena e bem dlfeJtente daquele qp.e encontnamoA noA Aocle -

dadeA contempomneoA q/ue vivem faAeA avançada* da dope. induAtjiial,noA 

qfiaiA a Texcelna Idade, f ixpneAAao dollcodoce que deAiana um axave pAo-

blema Aocial . . . t,e vista como tm "contnapeAo" de ptteocupaçpeá e obata-

cula&,de deAgoAte do enanlo publico,pexante eAòeA imanenoA homenA e mu~ 

lAeJieA,condenadoA a una "njeal" maKolnall$açao,devido a Aua "ineficácia" 

nun AlAtema pxodutivo InpeAAoal e "antropófago" .' Aqui, o lugoK de. pAimei.-

no plano cabe ao Jovem. Técnico, canAegado de infomaçao actuatigada e de. 

açAeó&ivldade. competitiva, f vide anuncloA de pedldoA de mpiteço noA jan-

nalá e Kevi/>taA,naclonalA e eAtAongelnaA ...I fornecida pelo apoAe/Jto eA-

colax e peloA maAA-medla eApecla/J*gadoA,Au6Atititindo a q/uantldade da acu

mulação de expeãlencioA ao longo do Tempo, canacteAJAtiça do regime aauL-

cola,pela intenAàdade e qualidade duma pK&panaçao eApeciatl$ada, 

(2*4) — " Dieu Hamas hhenacocitphale " 

f mê HLfJQHÍ, "L'An*, e/. l'Homme",/-° vol, op. cU.,axavuAa n-° l/0,pJ57 > 

Detail de l'embroAute du pylône du temple D'HOWA a f.dfou ". 

f ld,,ib,tQKavwta n- SO, p» 1$ ) 

dieu OAAIA AUK un tnone ". 

' /d»,ib.,gAavuna n- j42,p. 165 i 

" Habit et Aon epouAe Togou en adonatlon devant OAÂALA et ïïaat 

( ld,,ih,,gAavwta n- 337, p» M ' 

f 25 ) — " Tumba de Hebomon ". 

f "A/vte. noA Secu£oA",vol. l-,op, clt,,gAavu*a n- 13?,p> &5 ) 

f 26 ) — " Tumba de Nebamon " fdetalhie - ihnquete ) , 

f Id.fib., anavuna n- I33,p* S6 ) 
n /nAtfwmentlAtaA e dançaxlnoA", 

http://f-e.nan.ena
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f Jdt,ih,, gxavuna n- I' 3*ftp» 86 ) 

( 27 ) — c fUaçAante. o contxoAte que. Ae vexiJUica entxe e&te. tipo de mundi-

viiiencla e aqf.ie.le. que noA e pxopoAlo peloA AociedadeA de. conAumo,naA quatA 

Ae vataxiga a novidade,a inovaçao,aie. ao Kequinte. de. eniçJut em valox AU -

pn&io a "mudança peia mudança" [ 

( 28 ) — flem matA çKave^noA conàequencioA e na "bxutalidade" que implica e 

a bxuAca alte/taçao dun momento "p/ter-aç/iicaía" ou "aanicola" ao "Lndu&txi-

at"\que. Ae tem venificado dunante o AecuJjo XX,m alaumaá KeçioeA do cha -

">ado "TtAatino hunda". AA conàequencioA AOCÍOÍA e cultuxaiá duma tão ace~ 

lenada trtanA/ownaçao Aao profundamente txaumãiicaA paxá toda a colectivi

dade, que, tem de "abAOKven." em poucoA anoA "expe/iienciaô" xealigadoA ao lon

go de AeculoA. 

http://aqf.ie.le
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2? CAPÍTULO 

» ÛA Rt VO LUÇAÕ AGRÁRIA 
' 

A 

SOCttDADt INDUSTRIAL" 
_________________________________________ 

////////////////////////////////////// 
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Um d&AóeA jiwenA m&ámo,o no&áo inventivo Jonçe. 

CcuitancLe./Aeílii£ÍAa a ieonLa de Jacinto (...) a uma fjonma alg.ebjtica : Suna 

ciência X Maia potencia - Suma Felicidade* £ damante diaA,da Odeon a 
* 

SoHbonntffjoL louvada pela mocidade pa&itiva a equação MetafLáica de. Ja -

cinta. " 

Eça de QueiAOf, " A Cidade e aá SeJvuu " 

( I ) 



t2D 

A i - o urn) miim m M £Ë à EJËM • 

AnaliMmaA no capitulo antefiLoK o pKÍmeixo momento de tnanâiçao 

q/ue,na noAAa mainei/uz de. veK,poAAibiliiou um "avança" qualitativo na hió -

tanin daó AociedadeA kumanaA» PaòòaKemoA açona a obAenvoK o conjunto de. 

ciHcun&tanciaA que peftndJJjum um "AOHO" pana um nLveJi maio "complexa"t 

qual Aeja o da. "evoJUtçao^tMm&fiomaçao'' pata o mundo da& civiiiyiçoeA in-

duAtJtiaiA. TemoA conAciencia de. que. nada noA amante- que e/de. movimento Ae-

ja "pitai" ( 2 ) , contudo,a impontancia deóta étape de. deAenvolvimento c de 
ff 

tal maneina {ante, envolvendo cxeAcenteA eApaçoA aeoçnaflcoA e civili^acio-

naió ( S ^ faae nao podemoe ianonan. a Aua xe/evancia,nem deixa/i de conáide -

MOA com um minima de. atenção, alçunò doA elementoA mala impontanteA da Aua 
ff ff «*• 

"Lógica" implacável i DeAte modo,incidùtemoA a noAAa atenção,nomeadamente 

noA pAoòlemaá e AituaçpeA mai A canacieniAticoA da Aociedade ewurpeia do "An

cien Regime." ( 4 ),que noA permite Aimuttaneamente. tomem conAciencia CIOA 

"tempão" q/ue antecedem o a/utanque induAtxial nalganA paL&eA ewwpeuA,dentxo 

de {JOJWOA aenaiA de penAOK e AentJui fiontemente dominadoA ainda poK uma "conA-

ciência ag/umia ,a cuja ixupçao demoA devida nelevancia em antenioA momento 

deóie tAobalho ( 5 K 

PaAaaKafx» t — £m meadoA do Aeculo XV///,a oJtaaniga-

çao da vida humana, (peK numa dimenAao individual, quen. na pejupectiva maiA 

ampla do domínio Aocial,encontAa~Ae fortemente pneAa OOA "xitmoA da Tenna", 
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aò òolidaò Haigeò emenaenteò dum mundo agAÍcota,cujaò aniaenò Kemontam a 

alvonada neotíticatta naò onjjjenò da hiòtoxia humana. ApeòoK daò inumeAoò 

vaxiaçoeA e tMonòfomaçoeò que òe deòennotoAam ao /onça doò òeculaò,apeòax 

ainda de. M$nii%axtivaA mutaçpeò cultuKaÍA,politicaò,Aetiaioòaò e cientifi-

caòfpakece. fona de. queòtao que a liçaçao do Homem, a Tex/ta òe manteve como 

viaoAOòa canotante, CUJOA fxonteinaò òe amptLaxam aie a& maia xeconditaò ane-

aò da aima humana, Aòòim,uma òociedade nuxal abxe-òe diante doò noòòoò rnlhmò 

( 6 )toonòtituida pax comunidadeò tLnitoxLiA,aeoQJuifJxxmiente pouco concervOuf 

daò,vivendo quotidianamente ao KJutmo daò íòtaçoeò,do "Sat a Sal",onde. aqui. 

e alem iXAompem "momenta* didexenciadoò*',naó feòtaò xeliaioòaò ou pxofanaò, 

num naòcimento ou mm caòamenio,no bulJuduo duma feina ou naò maxavLthaá txa-

%idaò pau uma "tnoupe" de comedianteá,ou ainda naò maaicoò alfoxaeo dum qual-

quex vendedoK ambulante., mexcadoA de òonhoò vindo do po doò caminhão ou no ven

to fonte naòcido daò òeaAoò. 

A preocupação fundamentai pouco òe afaòta da òobxevivencia dixmixL,no 

dwio tttabalha da pJioduçao dum "pao noòòo de cada dia",òemp*e ameaçado pox acon-

tecimentoò impHeviòioò,dum mau ano aanicola ou duma ma colheita,de qjuaiauex 

doença eòtAonha e devaòtadoKa,qpe acentua ainda maio o òentimento de "pKecor-

Jtidade" e contingência da VidatgeKadoK de medo e inóeauxança ( 7 ) . Mum tat 

tecido eòtAutuxol,òituamo-noò face a uma produtividade débil, com mexcadoò li-

mitadoò e quaòe excluòivamente vixadoò pana òi pKopiuoò,no ambit» Keçionai e 

local, íòte mundo xunal,de ho/xigonleò eòpaciaimente (imitador,pexcoKKido a e&~ 

cata do corpo humano atAaveò do "andar a pe" ou,em COÒOÒ mato prive tiçiadaò, 

com o auxilio de pachorrento qfÀadmipede,vive òob o òiçno da lentidão,da "ne.pe.~-

tição",da dauòura. 

http://ne.pe.~
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Num quotidiano assim limitado,onde a cultura e urn pKe.vJJ.ecio, onde. 

a informação circula com lentidão e aiAa$o,ae vido as deficiências de. coma -

nicaçoes,transportes e ensino,o /tomem e maio prisioneiro de. AÍ próprio, dupla-

mente. pobJie porque ignorante., Deste modo,e compreensivel que todo o sentimen

to de segurança tenda a ligar-se a posse de terras,fonte ultima xU. toda. a 

riquega,a detenção dim "stock" de reservas alimentares e a possibilidade de 

adquirir um mínimo de bens, trazidos pana o refugio da habila<^, companheiros 

silenciosos do universo família*.. Nao encontramos aqui, pelo menos pau enquan

to, quoique*, associação"absoluta" entre segurança e "abundância de dinkeÍKo , 

no AentiAo contemporâneo do temo. O papel da moeda e relativamente frac*,o 

AÍAtema económico eAta ainda dÍAtante do poder omnipresente do Capital ! 

A capacidade de movimentação Aocial e limitada pela superestrutura 

g lobai, de/.'inula pan parâmetros rigidos relativamente ao eApaço ético-poli. -

tico" a ocupai pax cada homem,logo a partir do seu nascimento, Nasce-se Cam-

poneA ou nasce-se Nobre,e pronto í Nem a abundância de benó Ae Ae for campo

nês,ou a Aua falia Ae Ae for nobre,aHera significativamente a siluaçao. Numa 

Aociedade de Qjtdená ( S ) ,OA subterfúgios AOO poucoA e OA KegixaA de iogo cla

ras, Todavia,com a sucessão de transformações qpe o tecido Aocial vai sofren-

do,estas fronteiras tomar-se-ao mais ambíguas e flutuantes,como teKemos opor

tunidade de Aalientar. 

Certamente,nem so camponeses constituem este universo rural. ApesaK 

de o Aeu numero ser determinante, sobretudo sob o ponto de vista quantitativo, 

estas comunidades rurais abrigavam outro tipo de actividades sociais e profis

sionais dela dependentes,mas conservando uma "autonomia" real. Cstamos a pen -

sor nos artifices e nos comerciantes, que se apresentam como uma espécie de 

http://pKe.vJJ.ecio
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mediação" ( 9 f entre OA actividadeá açricoloA e OA fuiwuiá movimentações 

industrixuls, factores catalisadores dum mercado reduzido e pouco exigente . 

Varias actividades "proto-industriais" nomeadamente no domínio têxtil, (10 ) 

encontnait-Ae associadas ao "moduA vivendi" da camponês,como um processo de 

perfazer um acréscimo de rendimento farni/uar, particularmente na estação "ma", 

sob o ponta de vista aaricota, 

"este sistema produtivo embrionário,de coAocterJudlcas domesticas 

i domestic sustem" ),o circuito de comercialização es/juma-se na "bruma" pe~ 

tante os olkoA do artifice. Normalmente,a materia-prima e fornecida pan. mer

cadores que adquirem e revendem o produto acabado. £ste,pa/ia atem da Aua qua-

lidade. mediocre., tem enoAmeá dificuldades em se impou como "oferta" maciça,em 

territórios amplas e sem qualquer efLcag rede de escoamento. 

Relativamente ao desenvo&rimento urbano, apnesenta-se pan. enquanto 

muito piaco e tento, sobretudo se o compararmos com o ritmo espectacular pa

tente a partir de meadas do Aecula X/X. Nao pretendendo tirar importância OA 

-enumeras cidadeA exÍAtenteA,e noAAa intenção insistir sobre OA perlaos que 

existem em ver o binómio cidade-campo, neste momento histórico, com aA meAmoA 

xjtter-relacpes que encontraremoA apoA a explosão tjdustrial,natauns paiAeA 

europeus. DiAÍamoA que,nesses aalomerados populacionais Ae concentAom com 

maioK relevância uma serie de actividades ligadas OA trocas de benó,de cara-
' A' * 

der periódico ou permanente. Ai, Ae reuniam muttiptoA camadaA AOCÍOÍA,ganhan

do merecido destaque mercadoreA e négociantes, funcionarioA adminiAtratcvas, 

profissões liberais e ijvtelectuaiA,definindo com razoável amplitude aA fron

teiras pouco claroA duma burguesia em ascençao,cu^a creAcente importância Ae 

tatneuui decLóiva a medida em q/ue. naá encantLnAcmaâ paxá pe/uadoA AuhòeqfimtMó 
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ÍAte unlvexAo "citadino" vive em oAmoAe profunda com o mundo açna-

nio em que Ae encontna meAaulhado,Aendo altamente. Aenálvel OA AUOA oAcila -

ÇPeA e cnlòeA penlodicoA. Panem, o Aeu papel val-Ae. tonnando maÍA nelevante, 

ao acompanhan o cneAcimento doA tnocaá datante o lento pnoceAAamento dum. ca-

pltatlómo amendai, que poAólbltlta onlginalA potencialLdadeó a uma economia 

monetánia,ai/a pneAAao relativa aumenta a medida que a "TeMa" vai abandonan-

do pnoan.eAAOfam.ente o Aeu papel quoAe absoluto noA cincultoA economicoA. 

Panaano/o II — A pantin de finaÍA do Aeculo XVJII ,en-

contnamoA cneAcenteA vaiiiaçoeA no pnoceAAo hÍAtonico,que naò doo a ImpneAAao 

duma acelenaçao conAídenavel na tnanáfionmaçao daà AodedadeA e no conjunto da 

vida humana. ÓAte movimento e maio Aenàlvel naò "AodedadeA manitimaó" ( 11 ) 

do continente eunopeu do que naA "AodedadeA continentaiò" ( 12 ) , ÍAÍOA utti -

maitmaia fechadoA Aobne AÍ pnopniaA,montem nitmaò decididamente maio lentoA, 

conòenvando eAtnutunoA AOCÍXLLA tipicoA do mundo aananlo,pnatlcamente ate fi -

naiá do Aeculo XIX ( 1} ) , Quanto OA AociedadeA manltlmaAtabentaA ha longo* 

anoA OA anandeA VÍOA de comunicação nompidoA peloA deAcobnlmentoA,eAtao em con-

diçoeA multo maÍA fjzvonaveiA pana neAponden aoA apeloA duma nova época, que ed.-

ge uma "mentalidade" maÍA empneendedona e abenta,que apoAte na Inovação e na 

tnanòjjonmaçao q/uatltatlva,a fim de neAponden OA pnementeA AolicitaçoeA duma vi

venda hÍAionica cada. veg maÍA univenAol e multi-continental, 

ÓAte "chamamento" a um novo tipo de homem,amblcioAo e com iniciativa, 

deAejoAo de nompen o limitado eApaço de movimentação fonnecldo pela eAtnutuna 

http://pnoan.eAAOfam.ente


Aoclal do "Ancien Regime", encontrara reApoAta em abundanteA eAtratoA duma 

.ja conáidenavel burgueAia, cujo poder politico ena considerável naò veóperoA 

de. /7S9. ( M ) 

Todavia,a neceAAidade de ir maio longe e inadiável,exigindo wpttt-

roA deflnitlvoA com quadroA poll^tcco-AoclaLo incapaçeA de. Ae adapioKem OOA 

ciAcunAtanclalLmoA doA novoA Temp&A, Que melhor, terreno encontrar pana o 

deAenvolvimento da ideologia liberal, elemento-cJtave pana a compneenAao de 

iantoA acontecimentoA ? C poiA natural que Ae paóAe a defender o indlviaua-

LLómOfComo proceAAo libertador doá amarroA dama Aocledade metlcjiíoAamenie 

compartimentada, Aencío acompanhado e&te "principio" dwta interminável deAconr 

flança perante o ÍAÍado',GrupoA e ColectlvidadeA. DeAte modo,o pen&amento Ih-
m \ 

beral opoe-ée AÍAtmiatlcament& á qualquer Poder AbAolMto, particularmente a 
I ' ! 

Monarquia AbAolutiAta, forma maio UAUOÍ de eAtrutttra politica, naó inicloA do 
Aeculo X/X. AAAÍM, torna-Ae compreenáivel o porque da "Aeparaçao de podereó" 

l 
( IS f c da Aua limitação,de forma a obter um. "equJJljbrio" inAtllucional,que 

bloqueie a poAAihillaade da ayncentraçaà deliberativa e executiva caift naò 

maoA dum AO individuo ou pequeno grupo. Tal ponto de viAta, envolve conáequen-

cloA no campo doá atrióuiçoeA economicaó relativamente ao ÍAÍOÀO Liberal,no-
N «» S. ~ 

meadamente quanto a exigência da "nao-intervençao" po/i ponte deite,ao deixa* 

pnoceAAOK-Ae livremente a iniciativa privada e indldlAtal, dentro doA mecaniA-

moA da concorrência. ConAidenamoA eAta atitude eAAenclal, parta a expanóao do 

mundo industrial e pata a reorganização e unificação doA grandeA mercado A„ Um 

outro fenómeno intereAAante,& o rompimento legal com uma Aocledade de OrdenA 

( Nobrega,Clero e Terceiro ÍAtado ) , por meio da AubAtltuiçao dum regime de 

eAtatutoA e previlegioA AectoriaiA qjue lhe era inerente,com a formulação 
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da categoxla juxldica de "Cidadão"',obxiaando a "iguafdade" de. todos pexante 

uma Lei única, pxoposta nos textos constiMíCÍonaió,tao caxactexisticos das 

convicções libexais, 

Todaó estes acontecimentos âao acompanhados pax uma foxte xeniten-

cia a pxinclpios de. Autoxidade,quex intelectuais, que*. espixijtuais,paxtlcu -

/a/mente contxa a excessiva impoxtancla temporal da hiexaxqula xeliaiosa em 

instituições que se qjt.iex.em civió,o que supõe uma tendência "antl-clexical" 

muito espalhada nos adeptos deste movimento, 

A Nowx Oxdem,pxogxesslvamenie instituída, pxopoe como condições de. 

sucesso a Instxuçao e o Dinheixo, que e olhado como um mecanismo llbextadox, 

Aelaiivamente a uma sociedade que encontxava na "posse" da Texxa,o seu fjun -

demento económico mais xelevante, C loçico que assim seja, pois o dinheixo 

pemite,em pxlnclplo,escapax ao constxanaimenio definitivo causado pelo "nas-

cimento"',possibilitando a ascençao social a todo o Cidadão» Pox outxo lado, 

dado que a axistoexacia detinha o dixelto de pxopxiedade sobxe a maioxia das 

texxas xentaveiSfSo atxibuindo ao dinheixo e a instxuçao uma uxgente xele -

vancia,exa passível exiglx um "contxa-podex" eficag.,susceptível de conexe -
~ r r r t 

ti fax a ascençao económica,politica e "axiológica" duma nova classe, Poxem, 
m m ê 

nao podemos deixox de xefexlx que este novo contexto estxutuxal,tao favoxa-

vel a expansão do ijtdlvlduallsmo buxçues,apesax do optimismo histoxico de 

que se enconixa impxeanado,e xesponsavel pela exiaçao de inumexas fxanjas de 

maxçlnais, despojados de tudo,dado que nao e possível, sem um "mínimo" de ca -

pitai, tex qualquex posslhltidade sianijUcativa de libextaçao dos mecanismos 

da sexvlaao/Subsexviencla e Indignidade, Diça-se claxamente que,paxá incontá

veis gxupos humanos,a situação "pioxou",pois as sexvidoes do "Ancien Regime", 

http://qjt.iex.em
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ao c/datem ligaçoeA mutuoA de dineitoA e deveneA, acabavam quoAe éempuz pan. 

pnopo/icionan uma Aobnevlvencia mínima a taiá eAtnatoA Aoclaió, Pana eáteA 

hom*nA,mulhejm& e cniançaA,o honigonie que Ae ohm e o da "paupenigaçao" 

ahòotjuta,neManao~-lkeA como tenue. e pnoblematica altennatlva,o abandono da 

aldeia ou da comunidade de. oniaem,ofanecendo a Auà fança de inabalho aqui 

e atem,nomeadamente noA açneçadoA citadinoA. íncontnamoA aqui uma doA fan -
m f f f 

teA duma mao~de-obna abundante, disponível e docil,violentamente. deAennalga-

da da Aua alma nunal,fauto maduno paxá alimentan OA "novidadeA" do Aeculo, 

pneAa a maquinanioA e maquinaço&A tão liberalmente pnodupidaA / 

(Jm tal aumento de capital humano tena Aido favorecido pelo cneA -

cimento da população europeia a pautai de. 1750 ( /6 ),dado que uma malm pKeA-

AOO demoanafica pneAente mm "AÍ&tema" com um mínimo de condições pana lan -

ÇOK um Aalto jvuxlutivo, pHûpjjcia um meneado interno potencialmente nico, uma 

"procura" maio exiaente de bem de primeira neceAAidade,paAAÍveÍA de OCOAÍO-

nau uma reacção de Ainal poAitivo pana o creAcimento de circuitoA economicoA 

malA activoA c dinami<^A,caracterÍAticoA do deApertar de eAtruturoA InduAt/ùr 

alA, Contudo,nao e eAte parâmetro iàolado,por AI AO,a cauAa do arranque duma 

nova faáe da hiAtonia humana,poli pode admitJji-Ae com cento fandamento,que uma 

exploAao demográfica e capa$ de ten. o efaito contnanio,Ae nao fan acompanhada 

pan, ouinoA condicionaliááaá favoráveis, como aconteceu e acontece em tantoA pai-

AeA do Tenceino fíundo,em que o exceAAo de população,inserido em eAtrutunoA pno-

dutlvoA antiquadas e insuficientes, e um facton impeditivo do lançamento duma 

industrialização maciça. 

Um doA pnoblemoA maia importantes que o atmtento populacional impli -
f 9 

ca, e o da neceAAidade de fager aumentan OA necwiAoA alimentaneA disponlveÍA,a 
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(JM de garantir, o aboAtecimento indLápenàaveJ. a renovadoA eótratoA AOCÍOÍA 

actLvoAtfora do mundo mutai, exigem-Ae tnan&foxmaçú&à quantiMvLivaA e qua -

iltativoA no domínio da aç&Lcullumj que. reApondam mUAfato/ùamente. a eAtoa 

novoA AoticiiaçoeA. Nao ha paiA que,a paxtùt de. /7àOttenAa levado a cabo a 

Aua Revolução /nau&trialfAem a Aua agxLcutíwta ter. Aofjúdo tranA^ormaçoeA 

de. certo relevo,que a tevam a um aumento e diverAi/icaça/T da produtividade 

( /7 K Cota eApecie de Revolução Açrico/a, altera a configuração daA propnle-

dadeA e doA AotoAtque ti qui Jam lentamente o antigo "pou&Lo", AvigLnha-Ae ra-

pidamente. o fJLm daA praticoA comunLiariaA,atraveA de AuceAAivaA vedaçoeA e 

emparcetamentoA de terrenoA,neceAAarioA CLA LnovaçoeA expanàivoA doA novoA 

procedimentoA agricotoA, O A ocupanteó deAioA "OK&OA" comunaiA tendem a deAOr 

parecer, tornando-Ae oAAatariadoA agricoioà ott emigrando pana. OA CJxiadeá,en -

quanto OA actuaiA SenhoreA da Terra arrendam a maioria deAAOA propriedadeA 

a caAeÀAOA. 

Ao empregarem uma mao-de-obra ocoAional e abundante,tranAfiormam 

ijwe.veHALveim.entx. uma agricultura de AubAiAt&ncia numa agricultura de mer-

cado,contribuindo perna a psmaçao dum Aector capitatiôta neâta ansa econo -

mi.cacu.JoA KendimentoA acumutadoA podem reinveAtir-Ae em. actividadeA nao-

-agricoJtaA,qiie OA receberão de braçoA abertoA, iAta agricultura moderna ca

rece de. circuitoA de comercialização maia eflicageA que,por Aua vej, exigem 

methorioA AenAiveiA noA meioA de comunicação e tranAporte,cuJaA exLgenciaô 

tecnmlaaicoA nao ímoaxao a /uAtiJUcar o eApectacutar deAenvotvimentm da in-

duAtria AÍderurgica,Ae&ta*~chave da revolução induAtriat (18 ) . C natuxat 

que. eòia conjuntura hiAtorica eAteJa receptiva ao aproveitamento de inova -

çoeA tecnicaA,qu& poAAÀbílitem uma reApoAta AatÀApatoria a um too grande ter-

que, de pKobtemaAt ConAtata-Ae que, a partir de meadoA do Aecuto XV//f e duran-

http://ijwe.veHALveim.entx
http://mi.cacu.JoA
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te o século X/X,revolução industrial e revolução técnica estão Intimamente, 

relacionadas, amparando-se e valorigando-se mutuamente, caminhando de braço 

dad» pela. Historia fora,em direcção ao Progresso e a Justiça, finalmente r&a-

ligavelá i 

A partir de entoo, ha um desenvolvimento espectáculo*, de inúmeras 

Cidades,uma verdadeira explosão wtbana,antepassada próxima das grandes quês-

toes com que as metrópoles contemporâneas se vêem confrontadas ( 19 K esto

rnos a pensât em problemas de abastecimento de bens alimentares e de equipa -

mento,alojamentotcirculação e andem publica,entre outros. Tombem o perfil so-

ciologico dos novos aglomerados e alteradot através da diversificação de "fun-

Coes feriada pelas modificações globais dos poises em industrialização. As 

necessidades administrativas, jurídicas e escálattes, divulgam uma legião de fun-

cionarios,ao mesmo tempo que o notável desenvolvimento comercial leva ao apa-

recimento de lojas e armazéns de invulgar dimensão, locais priveliaiados para 

a exposição das novidades originarias da produção, acelerando e promovendo a 

sua circulação,com progressiva eficácia. 

Neste. circunótancialismo,as estruturas produtivas prato-industriais 

soo impelidas a adaptarem-se e crescerem, sob pena de nao responderem a too 

insistentes impactos da procura,o que implica novos ritmos produtivos,que ca-

da ve$. menos se compadecem com a lentidão e a reduzida oferta mantida pelas 

inúmeras manufacturas e pequenas industrias, espalhadas desordenadamente no 

mundo campesino I domestic system" )',particularmente caracteristicas no cam-

po aos têxteis, A tendência natural deste processo e o duma acelerada concen-

traçao da produção, altamente benéfica para uma mais racional e rentável for -

mutação dos preços, para alem do controle da cadencia de trabalho da mao-de-
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-obna,áo poAAivel denoto doA limitadoA panedeA duma unidade. fabnil, A im -

plantação deAtaâ fabxicaá leva a eAcol/ta de. IOCOÍA que., de. quala/ien maneina, 

favmneçam a expansão da eAtxttiuna pnodtttiva com. um maxima de. IUCXOA, o que 

iupoe ma apnoximação de. fontes enexaéticaò e de. matexioA pnimas. lambem 

não e Rana enconixaxem-Ae muitoA amplexo* industxhxis na pexifexia daò ci

dades, apnoveitando a anande abundância de bxaçoA disponiveió que nelas Ae 

encontxamtem buAca de. um qualquex empxego que pnopicie aLgtmaA moedaA,uni -

cm meio de "xer-pnodu^ix" em cada dia a poAAibiMdade do dia Aeçuinte l J««-

nadoA de. 12 hoxûA e maia, auAmcia de deAcanAofacideníeA de txabalho, inexis

tência, de qualquex Aeçuxança,explanação de. cxiançaA e velhos, Aopdmenbs e 

dan,Outono do noAAo descontentamento ( 20 ) . 

Convém ainda nao esquecex que, paxá atem da expanAao e nacionali -

ração do meneado intexno ewiopea noA poises induAÍxiaÍA,ha um elemento que. 

deve Aex conáidexado como extremamente impantante em tx>da esta complexa es-

tnutwia e. que Ae nepoxta ao meneado colonial c internacional, ÍAte,a pantin, 

de meadoA do Aeculo Willtfoxnece doAes maciças de matenia-pnima (Aobxetnao 

algodão bnuto ) que, ao Aen tnanApantado pana a metxopole,xevitali^a e expan

de podenoAoA meio A de tnanòponte. que,pox Atia veg,Aao UAãdoA pana neexpedix 

pnodutoA txansfjonmadoA pana a Afxica,Amexica e Oxiente ( 21 ) , TexteiA e Sir-

denuncia cneAcem em quantidade e qtialidade,nao havendo maoA a medin , 

Penante tão AedutoxaA pxom&áóaA de lucxoA maciçoA,oA empneAaxioA 

Aao obxiçadoA a aceitax inovaçoeA tecnológicas mau, aperfeiçoadas f 22 ),mui-

taA vez.es com o auxilio doA pxopxioA Gov exnoA,dado que OA investimentoA em ma-

quinania Aao muitióAimo onexoAoA,toxnando inóuficienieA pxlmitivaA fonmas de 

auto-financiamento, A lei do maia fonte e do maia apto começa a fnnciénax neA-

http://vez.es
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ta "nova selva",e significativo romeno de falências vai deixando peto cami

nho as "ossadas financeinas" desieA inadaptadas,com maU "alho que banniga . 

A nova Classe em aócençao e exigida uma outna mentalidade, nelatíva-

mente. ao dinheino,quen quanto ao Aeu manejo,camo ao Aeu lucno e. vaiou social. 

Mal* do que. a sua Passe, usunania e contemplativa, intenessa a sua Cinculaçao e 

Aplicação. íçolsmo « pnagmatismo individualista sao condições de sucesso, que. 

nao se compadecem com quoique*, tipo de tibiezas. Sectones da bunguesia,com al

çam pode*, económico,mais ávidos de pnestigio do que de lucAo,deixam-se sedu -

gin pelo encanto das alegnlas campestnes,adquinindo alçamos tetinas e pnopnie -

dades,compnando Cangas e Titulas,meditando poK longas sestas os faustos inaces

síveis de. Vensathes longínquos, Escusado sena dizen que esta pKocuKa duma au-

Kea medíocnitas"\annastana a maionia destes homens sábios e pnudentes,paHa uma 

pnoçnessiva "mediania" social,uma vez. pendidos os lucanes cimeinos do cambaio 

do Pnocnesso. 6 nem e impossivel que,a medio ou longo pnazo,haja senias dip. -

alidades pana desencantan as venhas necessanias a fim de afugentan o canancho, 

que incansavelmente digene tectos e soalhos,moveis e ilusões, obniçando o ulti

mo dos Mangados a fingiu dos cnedones pela calada da noite,em dinecçao a uma 

qualquen. Repantiçao ou escnitanio,ofenecendo os seus pxestimos como candidato 
0 

a pequeno funciananio. 

Assim, o nompimento com o antigo mundo nunal e cada vez. mais nítido 

nos poises desenvolvidos,nemetendo pana um "ghetto" pnognessivamente. maio 11 -

mitado as suas estnutunas "ancaicas",ao mesmo tempo que novas oposições,con -

tnadiçpes e cnlses se abnem no tecido social,pon entne as desilusões e. espe -

nanças da Contemporaneidade. 

file:///annastana
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NOTAS 

( t ) — EÇA DE QflE/M., " A Cidade e as Serras", ed. Livros do fírasU,Ll*boa, 

A / data, P. 17, 

f 2 ) — Pretenùmos digest, que., nem ioda* as formações clvili^acionaLò atingi-

ram este momento f a iniustrialt^açao ),dado que pode. vexifLcoA-àe a exL*ten-

cia de. "fixações" a fases anteriores ( agrixutltura, nomadismo ) , 

( ^_> — iAiJÍ movimento teve, a sua oxigem histórica em alguns poises europeus 

maá,a medida que avançamos no século XX,e cada ve$ mala um "modelo" que se ex

pande a escala mundial, justificando parcialmente a noção de sub-desenvolvimen-

to, 

( tf ) — Oesùanaçao /ata e habitual,que se reporta ao conjunto social-poliii -

co e cultural,anterior a Re.vafuc.ao Francesa. 

' 5 I — Nao sera ex.ceAM.vo recordar,uma ve$ mais,que estas analises nao soo 

uma completa investigação histórica dum dado período, constituindo peto con -

irario,um enquadramento amplo de movimentos e ideários esieticos a abordar 

denifio em pouco, sent o qual nos escapariam muitas das inovações e contradições 

que a sua apreciação atenta nos pode pKopoKcionoK. 

(d ) — "(..,) il faut souligner l'écrasante predominance de la société ru

rale sur la société urbaine, f , . , ) Même les pays les plus avances économique-

ment, les plus évolues sociotement,Angleterre,Provinces-Onies,/talie du Mord, 

ont encore une forte majorité de ruraux, Dans la fronce de 17$,su* une popu

lation globale f,,,) de 26 a 27 millions d'habitants , plus de 20 million* 

http://Re.vafuc.ao
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vivent à la campagne. ; en d'autxeA poupa, ce n'eàt poA 80%,malA 8%,90,9% 

de la population qui eU xmale.. La AupexioxUe de. ta campagne. . AUX la. 

ville. A 'étend à touA leA oApectA de la vie Aociale.. tlle. vaut poux, ta xe-

paxtition deA hommeA mala OUAAÍ powt la paxt du xevenu national : en 1870, 

le xevenu de* campagneA xepxeAente encoxe px&A deA J /k da xevenu national 

total." 

f tëté RÒHOmt " L'Ancien Regime et la Resolution. 1750-1815",col. Pointa, 

éd. du SewJL,Pa*Lt>,im, p. W / 50 I 

( 7 ) — "On eót a la mexci d'une mauvaise xecolte.,deA intemp&nieâ,d'un 

etx. pluvieux ou d'un hivex taxdif. ; exemple claAAique,celui, de l'/jtlande 

en / 8^/6, ou la famine fait mouxix un demi-million d'/xlandaiâ et en conda

mne, un demi-million d'autxeA a emigxex. C'est au pxix de cette diminuiMan 

bxutale que ceux qui xeAtent peuvent AubAiAtex. 

( /d., lb., p. h3/¥t ) 

"(,,.) OA aápectoA pximLth/oA da ptoduçao e tombem aâ mentaliaa-

deA pemanecem em laxga eAcala txlhutaxiaA de uma longa idade Media, que Ae 

pxolonga pelo pexiodo modexno,com o Aeu coxte^o de calamiAadeA cla&AÍcaA,aA 

peAteA,oA cxloeA AlimentaxeA e OA pmeA,aA texxLveiA moxtaliaadeò,Aua ine. -

lutavel conAequencia. 

( P/ÍRM. LéO/», "IconomleA et AOCÍÍÚA pxe-induAtxieUeA. 1650-1780",ed. A. 

Colin, PaxlA,/970. Apod ML SâRRAO e GABRItlÂ MRT/NS, "Revolução induAtxial 

e acelexaçao da UiAtoxia",3oxnaL do Fundão ed.,/977, p. 3$ /9 ' 

f g ) — £#ta concepção ( O/fdem ) e melindxoAa e xelativamente. diAcutivel. 

Poxém,ela não anula a poAAihilidade "de facto",quanto a uma pnogxeAAiva afix-

maçao de ClaAAeA,cujo hoxi^onte hiòioxico e cada veg. maia dano a paxtix da 
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Revolução Fnancesa. Panece-nos, contudo, que na sociedade do "Ancien Regime.", 

ha uma predominância supenestAutwtal do estatuía jwddico implícita ai On-

dens,fantemente intenionigado nos mais amplos sectones sociais. 

" La société, de l'Ancien Regime ne cannait en principe que les on-

dnes. (...) l'ondne se définit effectivement pan un statut qui componte a la 

fois des pnenogatisves et des obligations, les unes et les autnes devant norma

lement s'equilibnen. (... ) Si l'ondne est une notion juridique,la classe n'a 

aucune expnession junidique. C'est une simple nealite de faii,nanement ctm -

Aacn.ee part, te dnoit. " 

( RtNÍ R&Om, " L'Ancien Regime et la Revolution. /750-/8/5", op. cit., p. 

M / 5 ) 

'9 i — No sentido de "anticulaçao",de "momento" inteAmedio. 

( 10 ) — "A esta industnia caseína pode juntan-se uma industnia nunal mais 

dispensa m todas as negioes (...) Cuteleinos de Bassigng,fabnicantes de pner 

gas de Penigondf tecelões de. !/onkshine ou de £ast Anglia sujeitam-se a este 

dmestLc sustem, tnabalhando misenavelmente no domicilio com sua mulhen e seus 

filhos, (... ) £ntnetanto,no deconnen do século XVUf (...) a única fabnicaçao 

maciça e a dos pnodutos têxteis, e nesta industnia-cAave veníflamrse as pui -

meinas concentnaçoes (...) tf\as este. gigantismo continua a sen uma excepção. " 

( XAN-P/£RR£ R/OffK, " A Revolução /nduòtnial'',tnadu^ulo do fnançêé pan Antó

nio Pinto RU>eino,Pub. Dom Qaixote,tisboa,/977, p. 28 / 9 ) 

( l l l - ^ fiefenimo-nos as Nações que mais se aptoveitanam das notas abentas pe-

los Uescobnimentas Portugueses e espanhóis e aquelas aneas geognaficas abentas 

o» Atlântico e oa fíeditennaneo, 

{ 12 ) — Comunidades da tunopa centnal ate. a Russia. 

http://Aacn.ee
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f 13 ) — A "AeJtvidao" AO «S Aupnimida juridicamente., dica-Ae em 1807, 

na PjutAAia e em 1861,na RuAAia de Atexand/ie. II. 

( /If ) _ AlioA^noA ÍMICÍOA do Aeculo XVI11 ,LuL XIV faigia gala em KodeoK-

-àe. de. miniát/LOA e conAelheifutA bunaueAeA . 

' 1$ ) —- LeaLblativo, executiva e ptdicial. 

f 16 ) — " tpecixvamente., inicia-Ae. no Aeculo Will um cxeAcimento ac&texado 

da população mundial. De 1750 a 1800, ela paóAa de. TOO a 900 milhoeA ;a cifiia 

do èiliao é ultxapoAAada mtUo ant&A de 13$) « o xitmo de cAeAcmento anual 

uliAopaAAa aaana 0,5& ". Na £umpa, ampantmoé o A AeçuinteA numeAoó : 

1750 — 187 mUholi; 1850 ~ 266 milhoeA; 1900 — k20 milhoe*. ( Quad** 

I - CxeAcimento da população mundial, 1750 - 1900 i 

( XM-f/ODE R/Cm, " A Revoluçïu* lnduAtxMU",op. cit., p. 31 / 3 i 

( ff i — n t na íuKopa do JVoxoeAte. que Ae obAexvam aá novidadeA di&paKeA e 

campltxoA a que Ae da,poK comodidade,o nome de Aevo/uçao açKÍcola,e que Ae 

ixadugem em ultima analióe pau uma melhoJtia deci&iva da produtividade e da 

pttoduçao. Ma Inglate/vui (,..) eAioA novidadeA ao memo tempo tecnicaA,eco-

nomicoA e AociaÍA,fa$em aumentou OA capacidadeA de pnoduçao do paia em txi-

ço,lúpulot cânhamo e colga a paxtix de 1680, No Aeculo XVIII o movimento acer-

ixxa-Ae e,de 1700 a 1750, calculât-Ae que a produtividade poK cabeça aumentou 

em 25%» (...) OutxoA paiAeA da tuxppa do NoKoeAte. Aeauem com AOHJbt deéiaml 

o exemplo da Inglaterra. Por ve$eA,como na Suécia ou na Holanda, o t Atado im-

pulóiona e inovação e a melhoria económica e Aociat da aanicuttuxa. A Maio*, 

paute doA vegeA a inovação e deixada a alçunA grandeA proprietariOA,na maiê 

completa anarquia,'" 

f Id,, ib.t p. 37/ 9 ) 
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f fS ) — " ÍÍA a Hayao pat que e pneclào analiáat o segundo gtonde Aectat 

do cA&Acîmerdo, aquele, que vatoti^a aà gtandeA deAcobettoA iecnicoA e. inata-

la dejUnitò/amenie a tevoluçao indu&ÍAÍal,peJmiiindo pa&Aax de uma ptoduçao 

de bené de conátmo pana a de bem de equipamento, eleA ptoptioA getadateA de 

cteAcimentoA fjuduxoA : a hulha e a &ideniwç.La. No que Ae tefiete a Gna-Bte -

lanha o ptoceAAo e dano : entte 18jO e I8$0,OA ptoduçoeA ca*6onifietaA e me-

taZuAçicaà, eàiÃMuladaò pela pxocuna intetrta e paMliculatmente pela canótta-

Çao de nede fietAoviatia, tomam o tugan. do Aectat alçodoeina e iotnam-Ae » ele-

mento moto», do cteAcimento. (...) Na Suecia,a àideAiutaia e ptimatia. c« rxan-

çafpode Aet deáde o inicio um Aectat cLinamigadat,(',.. / que lança igualmente 

pou lenta o eóquema tuadicíonal de uma AubAtituiçao do algodão pot patte da 

AideJoutaia no que A& xejjete a numetoAOA paideA. ' 

r id.,ib., p. no y tu ) 
f /9 r — "Au Xy/f/ eme Aiecle,le phénomène, eát encoKe peu develops.. C eét 

r * t 

la conttepatHe de la predominance de la Aociete tutoie ; Aeule une petite. 

minottile vit en ville. Il y. a de nombteuAeA villeAtmaÍA IteA peu de gjumdeA 

villeA. in I800,meme l'Anglelette qui pouttant devance AUK la voie, de 

Jtfu*banÍAation le teóte de l'£utope et a pluA pont taison leA aut/ceA conti-

nervtô ne compte que 5 villeA de pluA de 100.000 habitantA,powt 23 danA 

l Ç-wwpe enliete. " 

t ld.t ibt, p. 58 ) 

DepuiA 1800, avec deA palietA et de bmiAqueA acceletalionA,le phé

nomène utbain a Aubi une pouAAee itteAiótible. f . . . i Bien que, danA le même 

tempo, la population globale ait augmente veA±iaineuAment,la patl de la po

pulation deA villeA a oui encote pluA vile. C'eàt en iutope que le fait A'CAI 
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â'abend manlf&áie. Il n 'g avait en IM)I pour tout le continent que 23 vil

le* de. plu* de. I00.ÛO0 habitant* et qui groupaient moino de. 2% de la popu

lation européenne. ille* étalent déjà k2 au milieu du Aiecle,l35 en J90Q, 

et en /<?/,?,/53£ de* européen* u habitaient. Quant aux. ville* de pluó de 

500.000 habitant A, qui /aidaient figure* de mon*tre* a l epoque,on n en com

ptait que 2,au Aeuil du X/X eme òiecle : Londre* et Pari*, tile* étaient 

i¥) a la veille de la Pnemùre Oueme Mondiale. (...) Il g a aujourd'hui a 

la oUMÙxce du globe quelque 200 ville* dont la population aepa**e le. mil -

lion et pluAieur* avoi*inent ou depaAAent le* fO million*. 

t R£Nt R&VW, "UX/XSeme Siècle. /8/£-fW',col. Point*,ed. du Seuil,Pa-

rU,tm, p. f59 /60 ) 

( 20 I — " 6i cada momento o acidente e po**ivel,no meio doA volante*,da* 

roda* e da* correia* de tran*mi*Aao. Henhma pxotecçao,a ponto de o* inque-

nitoA panlamentare* inçle*e* de /SjS revelarem a exl&tencia de multiaoe* de 

e*tropiado*,na maior ponte da* veje* Aem um braço,de*pedido* Aem qualquer 

e*pecie de garantia,e errando no condado de ÙerbgJ... I Maun* pat/toe* li -

betai*,(...) pretendem a**egurar a nendibilidade do trabalho evitando e*go -

tax m* operarioA,limitam o dia de trabalho a 12 hoKa* '. f...) pau*a* e horá

rio* da* nefeiçae* encurtadoA pelo* palroe*, vigilância do* guando*, falcatruo* 

vaniada* no toque da* *ineta* e do* relogioA no inicio do Aeculo, pagamento 

pan peça fabricada em ve$ do pagamento a hona. (...) AA criança*,pela Aua agi

lidade e pequena e*tatura,Aao empnegada* em trabalho* pneci*oA,o que di*pen*a 

o dadoK de tnabalho de acelenan o aperfeiçoamento mecânico do material : pu -

xan,muita* ve$e* ra*tejando,a* vagoneta* na* galeria* da* mina*,atra* o* fioA 
partidoA poK detra* doA teane*,limpar a* parte* pouco ace*AÍvei* da* maqui -
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ntu, (...) Na meAma altuna,o digno neve/tendo ûavieA pnopoe que Ae necuAe 

quoique* aumilio a uma cniança de 6 arma que ainda nao Aaiba tnabalÀoK m 

malhoA." 

t 3m-PI£M RfOWf " A Revolução IndàAtxial", op. cit., p. 190 / M ) 

f 2t > — A pantin de. meadoA do A&culo KV///,a mao-de-oona Aenvil daá An -

iUÀaó e depaLà da Amenica do Honte, fonnece o alçodao bnuto,vendio peloA 

plantadoneA OOA tnaflcanteA e expedido pana BnÍAtolf6laAgeip e Lhrenpool. 

<5* àeguiaa,oA tecidoA de algodão fabnlcadoA em /nglatenna,Aao neexpedidoA 

corn gnandeA JLucnoA pana a AfiUca e AmenLca. 0 filaneAcimento dû tnafico co-

meneial e o domínio do meneado da índia, contnibuem deciàivamenie pana # de

finitive annanque da induAtnia algodoeitui. 

f 22 ) — A tihdo de exemplo,nefeninemoA afytmaé inovações no domínio da 

indtutnia têxtil : Í733 - avanço da tecelagem,atnaveA da "LançadeXna Valan

te"; /765 - melÀoaJa da fiação, com a uSpinning-3ennu",de pnoduçao 120 vepeA 

Aupenim a nada de fian; t?68 - pnoduçao em maA&a na fiação, atnaveA da "Vla-

leK-Fjume",Aeguida da 'Mule-Jennu", que fa$ funciona*. simultaneamente 400 fu-

AoA,maA exige agua e vapon; t78ti - lançamento do "Tena mecânico", em campe -

tição com OA temes monnaie,o que levou muitoA ve$&A OA ieceloeA a destnui-

-lo,com medo do deAempnego. AAAÍm,a pantin de meadoA do Aeculo XJK,a pnodu -

çao têxtil esta pnaticamente automatizada, de tal fonma que o openanio toma 

conta de. vanioA maquinoA ao memo tempo, mm tnabalko dividido e fnagmeniado. 

f XAJÍ_ PltM. R/OUX, " A Revolução /nduAtnial", op. ci±., p. 71 * seguùUes) 
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B )  l PtëOSO GOTfl? ai... "OS OSSOS 00 OFÍCIO ". 

Paragrafa I — TemoA referido ate aaora,oA çrandeA pa

rmetroe evolutivo* que corvUlbulxam para o lançamento da indiiAtrixUigaçao no 

continente europeu. Todavia, eAteA pontoa de vlóta nao AOO apUcavelò na Inta

cta a todoA OA palàeA que o compoem,dado exlótOum notavelA deAfagamentoo em 

dlveKAaá áreoA geo~potLticoA,que coniriouem pana a deAcolaçem de. alaunA dele* 

em detrimento da eAtaçnaçao quoAe total em muitoe outroA,que nao Aouberam ou 

nao puderam Uh&rtarAe da pvaçLíidade doA AUOA eAtruturoA produtlvoA. 

A /ngtaterra e a nação que "comanda" a evolução doA acontecimenloA, 

loco a partir, do Aeculo XV///,mantendo Algnlpxatb/o predomínio Aobre todoA 

OA OUÍAOA aiteoA induAtrialó,praticamente: ate ao inicio do Aeculo XX. CAtadoA 

MemaeA, França, Bélgica, PaláeA flordicoA,t,tí.A. e Japão acompanhamna,melhor ou 

piar,uaá com aóAÍnalaveÍA atragoA,devido a circunótanciallámoA naclonaÍA, Con

- At ■*" 

tudo, a medio praga, OA mecanlMOA de. competição e rivalidade irão criar ten 

AoeA politicai c mlUtareA entre diferenteA naclonalLòmoA,procurando todoA 

eleA mercadoA maio amploA e favoravelá para a colocação doA AeuA ptodutoA in

tùutrlaJA e da reApectiva tecnologia. Na noAAa opinião, nao e abAurdo admitir., 

afie Ae verifica a eAcala "internacianal",um fenómeno análogo ao que podemoA 

encontrar no Interior. doA palAeA que realizam a deAcolaçem tecnológica, /Ato 

e,aAAÍm como ficam para iraA,ntma mediania périclitante,inameroA AectoreA AO~ 

claiA que Aao ultrapaAAadoA pelaA regrai dum creAcimento implacável ( campone

AeA,arlAtocracla arruinada,eAtratoA mal& fragelA da burçueAla,pequenoA comer 

cianteA, fjuncionarloA, etc. ),aAAÍm tombem, OA HaçoeA que nao reatijam, em tempo 
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util.fa "vinagem" indiu>tnial,anniscam-Ae a coin na dependência económica e 

politica dos novoA pnofetas da abundância, condenadas ao dolonoAo Aingnan 

da via do Aub-desenvolvimento '. 

Como já deixamoA entneven, ha uma facte. connelaçao enine o amen -

to do crescimento induAinial e o desenvolvimento do meneado e doA investir-

mentoA,factoneA que contnibuem pana uma cada ve$ maioK concentração daó uni

dades pnodutivoA, Panem, apnesenta-Ac-noA um pnoblema devenoA complexo,que 

e « da localização « onigem doA enameA volumes de. capital, necessanims ao 

investimento em divensificados poios economicoA. Huma fase. inicial da indus-

tAÍaligaçao,o crescimento pode. conAeçuin-Ae atnaves do auto-financiamento, 

isto e,pon meio da inconponaçao de. AubAtancial ponte doA lucnos na Kenova -
*• — " * " 

coo e actualização de /octanes de pnoducao (maauinania,matenia-pnÍMa,mao-

-de-obna) . No entanto,havena um momento a pantin do qual,AO se. conseguira 

um aumento produtivo desejável, atnaves duma neconvensao tecnológica alta -

mente dispendiosa, irrealizável exclusivamente pela quantidade de lucnos obti

dos, AóAÍm,e necessanio captan capital* de. outnoA origens,pana alem do mun -

do industrial, c de pnesumin,como factones de financiamento,aneas mais pnoA-

penas da agricultura e do comendo, sem esquecer o papel a desempenhar pela 

Banca, Panece que. tal afluxo nao Ae tenia verificado laço no pnimeino momen

to do annanque industrial,deviao a desconfiança genenallgada deste tipo de 

investidanes potenciais,penante "inovações" particularmente, arriscadas e de 

nesultadoA pnoblematicos, A compna de tnnas ou a posse de obrigações e ti -

talos publicoAfde Juno modesto,enam consiaenadoA como mais seçunos. Todavia, 

na penspectiva de lucnos mais avultadoA e napidoA,com niscos calculados,ter-

-se-iam deixado convencen pela "lógica" doA novo A tempoA,com nesultadoA ai -
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tamente compensadoneA pana a maionia dos casos. fiïaiA tande,a fiança neadapta 

as suas estnutunas pana um mala eficaj. apoio ao mundo industnial e nao tan

daná que se pnocune capta*, o cnedito oniundo das pequena* poupanças de. pan 

tLculanes,atnaves da emissão de tituloA, acções e obnigaçoes de gnandes em 

pnesaA,que conAeçuem pau esse pnocesso notáveis volumes de financiamento,poK 
0 «* *m M 

meio deAAeA oniainais "sócios", cuja influencia noó deciâoeA da Admini&ixaçaa 

e mala pnht&naiLca do <jjue a hLp&òúxea qp&Atao da qfjusdAaiwta do cùtcufo • . . 

Paxalelamervte. a todoA eóteA ac0rvbzcÀMent0Afn&iaròe. ama AenéÍMe.1 

evolução na "tempenatuna social" do mundo openanio,pana quem a concentnaçao 

da pnoduçao,contnibui pana uma maia açuda conóciencia da Aua situação de mi

Aenia Aocial ( I ),levando~o a caiação de mecanismos de defesa e pnotesto , 

susceptiveis de melhonax aé ineniveis condiçoeA de txabaUho a que e submeti

do, MaioneA salanioA,oito honas de tnabalho,necusa da maodeobna infantil , 

gneves e menifestações, aumentam de fnequencia e intensidade, pa* entne a con

sotidaçao doA movimentos sindicais f 1MadeUnions ) e a expansão de mac/kigcr

coes politicas que MecolAem ideologias nevolucionanias, pKometendo um mundo 

contnolado pou. aqueles que tnabalAam. C o tempo das pnimeiMas bandeinas ne 

anos e venmelhas (211 

Como consequência desteA pnocedimentoA e de mecanismos intennoA do 

modelo "desenvolvimentista" industnial, ha uma naçoavel melhonia do nivel ge~ 

uai de vida, se empanado com os tempos henoicos das pnimeiMas fabnicas. Tonr 

nase necessania uma melhonia salanial,que penmita ao tnabalhadon poden adqui

nix alguns bens,pana alem da subsistência minima,de fonma que este aumento da 

pnocuna tenha efeitos benéficos em connespondentes "saltos" pnoduíivos. Con 

tudo,dado que nos encontnonos numa fase "selvagem" das estnutunas económicas, 
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havendo uma ename. fatia. de planeamento e de. pmeviAao doA conAumoA,Aao fae-

quenteA as otiAeA cíclica* de pnoducao,que envolvem avanço* e HeceAAoeA,de-

áempneao e deAcontnole de pneçoA,aie. Ae atingin. uma nova e pxecaxia eAtabi -

lldade. A Aeáolaçao pancial de ial deAoMaanigaçao, lancwt-noA-a pata «A com-

plexo* meandnoA da diveJtALpjcaçao,£ançaHr-noA-a pana OA camplexoA meandnoA 

da. diveKAifJLcacflo maLU~nacionalipana a pneviAao de mencadoA e necMAAidadeé 

a média e longo pnago a eAcala mundialtna mlAlica do conAmo como via pana 
m m 0 » 

a Felicidade .' Nao tanaanemoA a netoman eAta que&iao,em pnoximo capitula. 

Paxaaiff'* II — Como ja Ae Aabe,a nevaiuça» lecn&Lo -

gica mnAancou,duma fauna impaKavel,com todo o Aeu cantejo de conAequenciaA. 

A tendência de deAenvolvimento económicotpKeAente nalgunó paUeA etVíopeuA,a 

pantin de meadoA do Aeculo Will,taitna-Ae,aoA poucoA,um elemento de fascínio 

f auta-faAcínioie,a bem ou a mal,vai enche*, com ABUA encantoA outnaA tennaA 

e outxaA genieA '. A PaÍAagem,AoMaieijumente,e invadida pau imagená nao ha -

bituaiA, jfUhoA quenidoA do gnande mito do "domínio da Nattvteja". COMÍA,!*-

0 m m 

c0moii*mAtvapoKtmovÍment0,ivuLio,pumo,naptà a paixão anuncia-

dana doA novoA tempoA que. chegam. Lenta,maA Aegunamente,tudo começa a cincu-

lax com cJteAcenie napide^ e o Tempv,ate entoo damitando na Aua ampulheta de 

axaoA jUnoA,mancado pela AuceAAao monótona doA dioA e doA noíteA,modeKnigar 

-Ae,actualiza-Ae,nao fage a Moda,ao encaminhax-Ae Aonxidente pana » b&l&o de 

iodo 9 cidadão que Ae pn.e$e,de agenda cannegada com OA AeuA inenannaveiA afat-
geteA,que comte pana o ijiem,pana a BolAa e pana o enfante. Sem duvida,movi -

mento c ciAculaçao AOO uma doA chaveó que abnem OA novoA tempoA. Uma econo -
mia. eAtática,que boceja e A& levanta tande,que Ae encoAia OA eAquinoA a ven. 
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OÃ hoiwA paAAOK, começa a se* uma imagem de. atem-tumulo, uma VLAOO de peAodelo, 

ameaça de cxÍAe,de deAgnaça,de falência, O dinhtixo,nov& Senha* e novo /doía, 

' ' ' 

AuoAtitui a máxima heJ.enLca,lonairtaua e bKÍlÀante,que acAeditava,no deApex -

ian da £uKopa,Aem. a "Homem a medida de. todaá OA COLAOA" . », Qual que. ? Alo* 

acxeditaK acauã ni&áofAe o novo mLlagxe e o da cixculaçao ? Á moeda,baAÍa -

-lhe. doK uma volta peloA cixcuitoA economlcoA paxá cxeAcen. e Ae veA aumenta

da, e quem da uma volta,toco outxa the apetece dax,e maLá outxa e outxa ainda. 

€ no Aeu oteAcimento continuo aó maA-tinçuoA dixiam "acumulado" a Aua 

moAAa eApecLfi.cn aumenta, no Aentido pxopxio e no fLguxado, entenda-Ae to

ga pa&Aando a Aex um equivalente de AeauKanca,de futuxo gaxantida e de AuceA-

Ao Aocial infalível '. Toxna-Ae o comutadoK univexAal,o Ixanàfoxmadox de todoA 

CLA COL&OA em AÍ pxopxia,e meAmo "panada" ( apcutentemente ) noA cofxeó dum qual-

quex banca, ha Aempxe um ob Atinado pxLncipio ou lei económica que a deAcobxe e, 

num paòA» de magica, pxopLcia pa/ta o Aeu détendent legitimo ou ilegítima (gxa -

ve pxoblema ético ! ) uma modeAia taxa de jnxo,mL&texLoAamente apaxecLda. 

Hao AeAao eéteA tempoA,avoA doA noAAOA tempoA,iao bem xeAumidoA 

na afoxLóma " Time LA Money " ? 

AAAÍM,O Aitmo doA ixacoA nao Ae AOÍÍA/MÇ com eApaçoA pequenoA,o ca-

pitai Aopte de CLOUAIAOfobia, pxeciAa de çAandeA axeoA,de haxigonteA longin -

qjuoA,Aob pena de Aen atacado pou doençoA eAtxanhaA que. o definham e a brieve, 

pxaga 0 liquidam,em lenta agonia. AA ÍAOCOA aumentam no LnteJtioK doA f/um -

teixaó aamimJiixaiivaA e politicaA doA xegLoeA e paLòeA pximeixamente poAAui-

doKeA daò chaveA do cxeAcimento,maA o meneado intexno nao e AU fiei ente e o vi

dinha do lado e /a um pouco o cliente potencial. AA vaxioA metamaxfmAeA do ca-

piialfAaltam OA alfandegoA meAmo Aem paAAapoxte e,peloA nolteA de laax,vaa AO-

http://eApecLfi.cn
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n/anda com OA aníipadaá,imaginando ( am ou Aem na§ao,malà tonde Ae vena I, 

«ùÂhaKeA e milhaneA de autoctoneA,que neceAAltam de. Aen. AOIVOA da Aua vida 

abAunda,a t*oco duma* honoA de. txabalho a eAiabélecen. na devida atíwa e de. 

quoique* módica quantia, po* tarda beneAAe que. Aem eAfo*ço,lheA Lia chega* 

OA ma&A I AAAim,tma W e de txanApanteA e$lca$ e vm facto* chave pana o a-

IOAIMO* deAta mancha de. c*eAcÃmento,que* numa psMApectlva inte*na,que* numa. 

dimeruão tnané-continental ( 3 ) . £ amo ha Aempne quem JLmeje.tam o olho 

funeAto da f*uAt*ado,tao çnande enfonça peito de tnabalho hon*aao,ae tanta 

InAplnaçao e Auo*,Ae*ia abAolutamente impnudente nao guannece* a Aabne e a 

canham tão fecunda mióAao amendai, e logo eiyltigaclonal,ou vlcerve*Aat0 

que vem a dan. ao meAmo. Ha quem chame a tudo Lata 0 /mpe*ialÍAmo e a Alta ló

gica colonial . . « 

Sena pau aca&o que OA gnandeA potencioA induAtniaiA do Aeculo X/X, 

com o Impenla BjvLtanico a f*entm,Aao detendanoá dum podenxtAo exe*clto,duma 

fnota am\ ixanàponjte e duma puota milita* a eAcala muncUal,pana alem de ex -

tenAoA teAxLtótãjoA colonialA na Apdca e no Onlente ? <f depoló,multoA deAteA 

teMAitonioA, pana alem de Aexem luga* de eAcoamento de p*odutoA,Aao tombem, 

pox um peIÀ$ acoAo da JVatu*e$a,Aede de mat&*iaA~p*imaA indlépenAavel& OA {O*-

nalhoA, engnenagenA e OOA fimoA da mae-pat*ia. n eAte titulo, o Aecuto XX ixa 

guando* algtmoA AWtpneAOA inconvenienteA a tal negocio ( 4 ) . PoKtanto,e da 

malé elemento* utilidade ten. ao alcance da moo uma canhoneina em TonquÍM,dnaA 

bnlaadaA em ZanpLba* e algunA canhoeA no Congo í 

£&la canjuntuxa bellcoAa e a moAcana duma eAuuttuna exploAlvm a b*e-

ve t*echo,poU há va\ioA economic e nacionali^moA com mixa no memo manja* , 
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que na perspectiva de cada um deleA e,em ultima analiáe,Aao Aempre iodo* OA 

outro*, ti* alaun* doA complexo* condimento*, ijnpre*cindiveió ao grande con -

{Uio de. /?/4 / A*. 

£m toda esta evolução,em que a circulação do capiiat e dai, merca-

doriaA,o /oao de intereAAe* de vária andem entoam o Aeu carvtLcotainda nao 

AalientamoA aquele factor que e eòAenclal pana que tudo àe movimente o 

trabalho humano anónimo e repetidamente quotidiano. Sa altura,a historia 

ainda nao lhe ligava grande importância e a* ideologia* dominante* tombem 

nao. Contudo, alatmaé vo$e* aqui e alem, começavam a clamar que o "Rei vai nu . 

Nmo tarda que o teu cano aumente, começando a preocupar Aeriamente a* conAcl-

enciaó *ati*feita*. 

Todavia, nette. Aeculo X/X ainda pan tenminan,aó preocupaçoe* demi -

nante* e*tâo distante* destes primeiro* rumore*,pois apesar de tudo uma cern

ia confiança reina '. í ha, pelo menoA aparentemente, motivoA de Aobra para tal 

optimLámo. Todaó esta* conquiátoA nao Ae fogem Aem e* forço, nem por obra c gra

ça de MUAOA benevolentes. OA tempoA pertencem a Rajao,Ja too incen*aaa noA 

altareA Urniiniòias de SetecentoA e que responde, eficazmente aoA apeloA que 

de todo o lado lhe voo checando. Um imenAo movimento, cuja arrancada Aeaura en-

contramoA noA primeinoA curioAidadeA expérimentai* renaAcentÍAtaA,vai iniciar 

a Aua curva aAcendente por entre OA deAe*penoA romanticoA,&A deAvetoA natura-

listm* e a pena eAcandaloAa de Flaubert. OA eApíritoA e OA laboratório* fervi

lham de teorioA que a pratica alegremente vai confirmando ( OA ve$e* um boca -

ao à força,dica-óe ...) muitoA deAAOA deAcobertoA Aao recebidoA de braçoA 

abertoA peloA cincuitoA economixu>*,viiallganao-o* ainda maiA e eAteA,a princi -

pio com AUApeiçao e maiA tarde com indisfarçável gula,irao deixando cair crés -
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centeA moedoA no caldelnao da irweAtigacao cientifica '. A acdenaçao deAte 

panametno clentlpjco-tecnologlco e devenaò eApedacutan e tudo o que nao 

caia Aob o atcartaz do àeu -Longo mordo, e imediatamente nelegado pana o anma-

Z«K elmo velhanlaA e daó cnendiceA, oficialmente, admitido como Aem-inteneAAe 

e fulminado sob a égide do "mau-goAto". Soo OA tempoA epicoA da mentalida-

de "poAltÍMÍ6ta",da Aacnall^acao da Ciência, que condugina a "Humanidade" aoA 

cumeó da 'KjJtânia". AAAÍM, cantando e nlndo,la vai pela eAtnada fana uma centa 

ideologia do Aeatlo, caminhando pata a nealijpaçao total da equação Metafi&i-

ca de Jacinto"', citada em epignafe a eAtt capitulo, 

TodoA iíóieA acontecimentoA Aao acompanhadoA peloA pnimeinoA e Ae -

ttloA abanoeA no Aeio duma civilização agnlcola mllenania,onlanda doA confino 

doA gnandeA ImpenioA AananioA,na alvonada neolítica. O tnanAito duma economia 

pnedominantentent»», minai pana uma economia induAtAÍaltvai pnovocan,lenta maó 

inexoravelmente, o nuit dum va&to conjunto eAtnwtunattmanlfeAtoMente. deAadapta-

do m lógica doA novoA tempoA. Uma veg. maia,a dialéctica da cidade e de campa, 

dm mundo Manai e do mundo unJbano,inAtitui nenovadoA contnadiçoeA ainda haja 

pjveAenteA de forma maia ou menoA dana,no "confnonto-dialogo'' que opõe. OA cka-

madoA "paióeA HICOA" ao A "paiAeA pobnj&à". So qœ,naà noAAOA dioA,o pnoblema 

dimensiona-óe. a eAcala doA HemiAfenloA tenneAtneA,contnapondo um Honte, danar 

mente induAtnlaligado a um Sut no tlmlan da Aobneviyencla minima. 

Pan aaona,neAt&A tempo A que Ae apnoximam do vinan do Aeculo X/X,OA 

« • M M t * 

COÍAOA nao Aao ainda too "clanaò". uma Aen&ivel pencentagem doA capitai A e Ín~ 

ve&tida na aquiaiçao de tenna,imagem de "pnopniedade'' e de "bem" Aupenlatlvo, 

fonte de Aegunança económica maó tombem com o Aeu que de mito antlquÍAAÍMm, 

inatacável peta connoAao implacável do Tempo. MOA O mundo induAtnial e um UeuA 
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JnAaciavel e a Aua pMocuKa de fonteA enençetLcoA e de mateftLaA-pKimaAfvao 

aJUbeXM Mtbatanci.atm.enie. a conflguruxçaa aeoanxiflca e humana doA paiAeA em 

oManque. induAtxLal. AA manufactwtoA nao aguentam a conc&vtencia da maqui

na ( 5 ) e.,.lentam*mte,há uma deAlocaçao da mao-de-obxa pam Junta daA no -

vaò forvUA de. tnahatho, pana aA gonoA dé expanAao induAi/ùxiL e pana OA pKimei-

MOA çnandeA concentnxiçoeA uxbanaá, expansão feita a cuAia de tAanAfoAmaçoeA 

dolmmAOA no tecido Aocial do mundo nmal. ÍAU. cxeAcente afluxo demoana/l-

co a pKoama duma qualquex fonte de Aobnevlvencia,eAte Aub-mundo de Aopdmen-

to e doKfi 0 peJifU indecUo duma nova cloAAe apaxeciAa em. intima cowela -

çao com o desenvolvimento tecnolô)fiLco-induAtAÍat,um pnoteixvOado incontável, 

cujo papel e m do& mais moAcanteA panametmoA do Aeculo que moAAe e do Aecu-

lo que. nasce, i ./á a época daó pnimeiMaá vo$eA clanamente audivelA em fuvoK 

do A deAeJtdadoA de tudo,doA pKimelxoA punhoA exçuidoA e do Aongue aenenoAo 

qp& txaaicamentm. cimenta a aventxvut humana. 

Oma veg. maÍA,OA dadoA eAtao lançadoA. VenemoA . . . 

http://Mtbatanci.atm.enie
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f I ) — Vtxi^Lca-Ae aqui m fenómeno opoAlo ao que acontece com o campeAi-

nat*. tsU,apeAWi de. quaniitalhsamervte maxA numeKOAo,nao iem uma canàideJut-

veÁ fmuca paÚtica,devido a. Aua dUpexáâo pau VOAÍOA OMOA ieAAÍt**i*lè. P**. 

outno lado, também, iem dificuldadeA de Keunba0,nao conAtitiándo uma "ma&Aa" 

cu/a pHeAòao Aocial e fiUica Aeja capag. de impKeAAionoK OA aovennoA tu m& 

paiMHU, 

( 2 ) — ÍUf£KÍMt>-naAtnaiuHatMenUta movimenioA de nai^ "anaKquÍAÍan e "AO-

cialÍAiaH. 
* 

( 3 ) — Vefa-Aetpo* exemplo,o desenvolvimento da Kede {eAJtoviwOa nalaunA 

paLeé euHopeuA e na RuAAÍa,no pexiodo compueendido ent*e /850 e 1913 : 

- Alemanha - 1850 - 6.000 Ai../ /870 - /9.500 Km.; 1900 - 33.000 Km.; 

J9/3 - 6/.000 Km. 

- Reii» Unido - 1850 - 10.000 Km.; 1870 - 24.500 Km.; 1900 - 50.000 Km. 

1913 - 38.000 Km. 

- S*»**» - Í850 - 3.000 Km.; 1870 - /7.500 Km.; 1900 - 50.000 Km.; 

/9/3 -W.500 Km. 

- RLAJUL - Í850 - t.000 Km.; 1870 - 17.500 Km.; Í900 - 50.000 Km. ; 

1913 - 65.000 Km. 

f XAMfl£M£ R/OOK, " A Revolução lnditAÍKÍal",op. cit., p. 93. Quad** «-* / ) 
» 

( 4 ) — PaKtLculwtmente o contrôle e Aubida de p*eço doA matexioA-puimaA « 

dm A ambuAtiveLà. 

( 5 ) — HmA ptincipaU poÂAeA ixduAtAÂaligadoA da £u*opa,a potencia da* maaul-
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nos a vapoK ( em milha*** de. CV ) vai cU ^ ( I8W K^ 2.760 ( 1870 ) 

e 6.350 ( 1888 ) . 

' Id., ib.f p. 78. Quadxtr «- 3 ) 

///////////////////////////// 
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C I - MO UMAR M TtŒCA— m OLHAR SOBRE A Q»QM 

DOS ÍDOLOS . 

PanágnaU I — Esta brieve. xeflexao,acabada de. fa$eA,co -

mo é obvie, não pAetende AeK uma exaustiva investigação Aobxe am peAiodo too 

complexo amo e o da çestaçao do mundo induAtAial ( / ) ; o Aeu object*** e 

o de. Ae instituix como AefeAencial evolutivo ( 2 ) das çAondes foAmas aenais 

de pensax e AentU duma época,*** OA quaÍA,na nossa peAspectiva,tudo o que 

possa vin. a AeK dito Aobxe o fenómeno estético Ae axAisca a caÍK,na melhoK 

doA hipoteAeA,no mundo da aAbitAOAiedade e da ineficácia. 

Contudo,toAna-Ae neceSAaxio,poA aaoAa,ÍK de. encontAo ao tema pua -

posto pana este capitulo,no domínio especifico da axiaçao oAtistica e que 

justifica o titulo aenenico desta fase do tnabatho ; e impxescindivel inteA-

Koaaxmo-noA Aobxe o que Aiçnifica o "OlhaK Aobxe a Queda doA IdoloA1 *e-

flexoes Aobne a Axte noA finals do Aeculo X/X e pKincipios do Aeculo XX. 

Que IdoloA f 3 ) Aao estes ? Como e pax que caem ? Quem OA adoxa-

va e lhes pxestava vasAalaaem ? 

Antes de mais,é importante AalientaK que,numa dimensão estética, 

n*A encontxamoA num peAiodo multifacetado, Aob o ponto de vista cAiativo. 

Cantxaxiamente ao que tinha acontecido duxante tonaoA pexiadoA da Hisioxia 

da AAte.,em que OA movinentos quase Ae Aucediam lineamento no decuxso do 

tempo ( k ),em íntima coAxelaçao com as fomaçoes Aociais de que exam pKo -

.ententes,o século X/X vaé pAecipitoA neste,como noutAoA dominios,uma su -
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ceAáão de cento modo contraditória doA acontecÍMentoA,ÍAto e,vamoA aAAieÂxx 

duma forma maÍA clara a coexistência,rum memo eòpaço e num memo tempo,de 
ê 

diferenteA correnieA e atitudeA cniativaA ( 5 ),que ****** «" polemica e 
m 

confronto, tendo cada uma delaA OA AeuA defenAoreA e detractoreA,que nao Ae 

coíbem de. utiliptr todoA aá tipo* de. axattmentaá, entre OA quais na» e injur

io destacar o recurso a Guarda Municipal e, em certoA casoA de. menoA eleva

do" trato AocJucUa concludente aparição da bengala e do cacete . . . 

Como e natural, em quase iodoA OA tecidoA AOCÍOÍA ha formos de. pen-

Aamento e de comportamento dominantmA,aA quais,apesar de. nao Aerem OA uni -

coA vigenteó ( 6 ),actuam pana OA grandes eAtratoA da população,como Ae de 

" pad*" o fjOAAem. Pana tal AÍtuaçao muito contxihuem todo um conjunto de. 

instiluiçoeA AOCÍXLLÓ f família, eAc^la,admínístJuiçao,igrejaA,etc. ) que. OAAU-

atem naturalmente o eàtatuto de. p>UncipaÍA divulgadores deAAe múltiplo leque. 

cultural dominante, inAiituiçoes a que L. AtthuAAer,com fundamentada Aaçaci -

dade,cÁama de "aparelhoA ideologicoA1' f 7 K 

ÍAte modelo conjuntural,no noAAo ponto de. vÍAta,pode Ae* aplicado 

cem alguma eficiência, ao período histórico e estético em questão. t,noA ul-
f t 0 0 0 

timoA quartéis do Aeculo X/X,parece indubitável que no domínio estético,» 

papel dominante e ocupado no campo da "Arte Oficial",pelo chamado Academis-

mo ( 8 ) . Aqui,vale bem a pena determo-noA um pouco,ohAervar atentamente e 

coordenar, OA KeAultadoA. 

Nao Ae ira abonda*, exaustivamente todoA OA manifestações de Acade-

mismo,quer noA diferenteA paÍAeA em que Ae deAenvolveu,que* noA varias mo -

dalidadeA "criativas" em que. Ae deAdob*ou ( pintura, escultura, literatura, etc. ) , 
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pretendendo-Ae anteó Aatlentcm. alguma doA AeuA txacoA marcadamente maia cu-

KÍoAOA,enqjuadnáveÍA dentro doA objectivo çlobalA quA noA propuAemoA ao lon

go de ioda eóta inveAtigaç.ao. 

Uma atitude. deveroA intereAAonte a eAte titulo, e a que. Ae manifeA-

ta num conjunto de obroA que vao deóde a pintura a arquitectura e que OA hÍA-

tariadoreA de ante agrupam Aob o epíteto de "poAticke" ( 9 ),ÍAto e,imitaça0 

de eíementoe ptmaLt> e eAtillAticoA pertencenteA a fiormacpeA kL&torlcaA pro-

KÍMOA eu remotoA. ísta recuperação ptoAtica de fiarmoA pode Aer feita Aegun-

do dlferenteó proceAAOA,que vao deAde a reapropriaçao minucioAa e global dum 

certo eAtiJbo ou corrente f 10 ),ate formoA compoAiloA e AobrepoAiaA de ele -

mentoA ptaAtlcoA oriundoA de diferentes epocaA,aA qualá,por ragoeA que ire -

MOA de Aeauida analÍAar,Aao pouco maÍA do que vitimoA inocenteAfimoladaA a 

uma paixão criativa de carig funeAto,que &e compra^, a Aex. aquilo que nao e, 

travesti" dolLcodoce dum cento Aupe/t-eço epocal,cujoA veAtlgioA,para noAAo 

mal,ainda hoje um olha*, atento descobre aqui. e alem,aó ve^eò onde menoA Ae 

eòpena '. 

Ç-Ate "revivalÍAmon estético,bem presente na grande ante "oficiat", 

e particularmente, bem aceite par estratoA AOCÍOLA pertencentes a media e 

grande burguesia enriquecida com OA acrescidoA lucroA do investimento in -

duAÍAÍal,e poK uma aristocracia em languida decadência, esgotando «A AeuA 

ultimoA alentos por entre OA VOSOA do "bridge" e OA difíceis digestões dos 

pantagruelicoA repastos da covinha "eduardiana'' . . . 

c perfeitamente natural que OA claAAeA AOCÍOÍA em aAcenca0,neceA-

Aitem de patenteai exteriormente, isto e,atraves dum vaóto conjunto de AignoA 



151 

A&CÃMÍA de vaxiœdùuuMis:. andem, ? a cMeAcente impoJtiancia politica e econoxa.

ca que veto adquJjiindo no intenio*. doA multiploA inAtiiuiçoeA do apatielho 

de. £Atado. ÍAÍ&A AignoA deveKao,a Aeu modo,eAclaKeceA. corn m minime de. xi 

apt _ . . jùmbolLcoe entemhAe I ■—- a "locaJJjpxçao Aocial, económica e cultu

Mal daquele ou daqmti&é que OA deism. Pou Aua ve$,e mm movimento invexAo 

meu Aimulianeanente complementou, e&ie vaòta conjunto Aemiologico,pelo Aim -

píeó facto de "exiátifL'', quotidianamente Kefoxça e claxifica a conAciencia 

individual e Aociat doA Aem pontadoH&A,poAa alem de todoA aqueleA que oApi

xam a Aua poAAe,atnav*tA doA AombxioA meandxoA do "deAejo" ( It K 

CAta HeapmpiíLaçsio do poAAado too claxamente pxeAente no fenome -

ne do npaAtiche",eóAa Aecupexaçao de fauàioA avoengoA,iem ainda alço de ma

gico" naquilo que maio ooAcwtamente podena xevelax.,Ae entendemoA que Ae p&n

fila aqui a poAAihilidcdm duma ''identificação" com difexenteA paxametxoA dum 

unLvexAo eAietico axlótocxaia,feudal ou nao,cJtaAAe em claxo delinio em toda 

a £mepa como gmipo dbíig&tte. ( /«? ),maó que apeAox. de Aex pitogxeAAivamente 

AuoAtituido no Pod&k. peM ja podenoAa ideologia bmgueAa com todo o Aeu COK

teje de valeneA,nao deixa de exexcex Aobxe e&ta um velado foAcJjtio,fkntaAma 

exxante òob OA eAixofeA da ManAelÁeAa. TaJbreç. Ae encontxe aqui uma explica 

Çao pana tanto "gótico11, "xamanico"'/'xenoAcença" e "bicando" que inumexaA 

obtutA expõem, Aob/Leíado no campo da /Uquitectuxa. 

ÍAta fixação,e^te "goAto" pox eóiiloA conAagAadoA,com ptovaA ja 

dadoA noA duxaA p&l&JaA duma hÍAtoxia que Ae envolve noA bxumoA do poAAado, 

Aexve ainda como pxetexto & como muxalha mental OOA pximeixoA aóAaltoA que 

OA "novoA tempaé" we» f¥tepmanao,um pouco pax ioda a Cuxopa ( 13 ' • ' • * n&A
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Aa ponte, encontnamoA aqui, duma fonma confusa e talveg. um pouco InconAcien -

te.,maxcas segunas daquilo que mais noa e do que. um Aentimento de insegunan-

ça,afinmando-se contAadl±oniamente pon. meio do Medo ao difen.ente,ao desço -

nhecido, aquilo que e obscunamente pencebldo como penigoso,pois pelo simples 

facto de exlstin a lug. do Sol,lnonlcamente aponta o ídolo de peá de banno . 

Aqui,una ve% mais a quenela do "antigo" e. do "modeAno",do "velho" e a» "ne

ve" . . . 

Contudo, nao devemos apaçan. neòta conjuntuna a existência dum fenó

meno apanentemente paradoxal, Ae nefenido e coAAelaclonado com aquele a que 

acabamoA de dan. nelevo. Jnata-Ae agona,do pnopnio fundamento económico glo

bal que foi e e uma doA alavancas fundamentals pana a ascençao desta fonma-
m, ê ' 

çoo AoeLal. Como ja nefenimoA,uma das pninclpais fontes do dominio Aocio-

-polLtico da bunguesla,esta ligado de muito pento ao injecta*, de capitais 

no campo industAial ( m ) têxteis, AiAenunala,tnanApontjes, etc. que 

penmitem nendimentoA AubAtanciais,Ae pensanmoA no pneço acessível de boa-

-pante das mate\laA-pnimas e no Insignificante quantitativo dispendido em 

pagamento de AOIOAÍOA aoA tnabalhadones. Mas o sectox IndustAial e,pon. seu 

lado,local de nealiyacao de. "Knou>-hom" f 15 >,de concnetigaçao pnatica da 

investigação cientifica e tecnológica, logo,do Alnal mais dano dos novos 

tempos, com o Aeu contejo de novidades e pn.ogn.eAAo acelenado. Isto e,foi a 

aceitação e a pnomoçao do desconhecido « do "novo",daquilo que eninava em 

oposição com habitoA e coAtumes centenanios,que penmitiu esAa annancaaa es-

pectaculan,e desta forma o "novo" e fonte de nepetiAas pnomesAas e tenta. -

COes, galinha de ovos de ouno que convém acaninhan (16 ) . Achamo-nos polé 

na Altuaçao auUosa,poA ponte destes estnatoA Aocials que Ae enfeitem de 

http://pn.ogn.eAAo
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"poAAadv" com OA JUMCKOA da "futuno". c patente a fnactuna abexta entne OA 

• « * * . •» ». * / 
padnoeA eticoó e eátetlcoA e panametnoA clentlflcoA,economlcoA e i&cnlcoA. 

_ * * <• 
Ja a^ti' e aient,e pan nayoeA multo difenenieA entne Al,olhaneA cu-

KLOAOA c oAAUAtadoA AOO JtancadoA pana eAAe novo nepentonla de fanmoA que 

com tanta penAi^tencla vai apanecendo t., a cobento da Aombna pnotectona de. 

peòàoa intenpoAtatataumaA menteò mato abentaâ ou maio çanancloAOA e inveAti-

doKaòfVao poAAuinda algwiò deAó&A eAcandatoAoA objecto*,quadno aqui,eAcultur' 

na. acota,palá homem bem aviando vate pan, dolo ( 17 ) i 

A eAte título,tanna-Ae devenoA opantuno canAidenan um pouco malè 

detidamente eòta connelaçao que aqui ficou e/utnclada, <m Aeja,o conjunto doA 

encontnoA e deAencontnoA entoe OA vatoneA eAtetlcoA e OA vatoneA economlcoA, 

pKobtema que noa tem no Aecuto X/X a Aua onlgem abAotuta ( /8 ),maá no qual 

Ae egmcitma em condlclonatiAmoA multo pnoxlmoA do fenómeno mencantlí de que 

CnladoneA,ÍApectadoneA e ObnoA inao Aen pnlmelxaA vitlmaô e tnlAteA cimpli -

ceA,ao tango do Aecuto XX. 

Apanentemente,o anlvexAO económico eAta pumcamente dlótante doA 

vatoneA eAtetlcoA,poià o vatan coniabltlgavel de uma obna,Ae utlliganmoA um 

nacioclnio tlnean no campo da ponmacao de pnecoA,nao devenla uttnapaAAOK a 

quantia, çaóta com OA matenlaiò que a compõem, acneAcldoA da mao-de~obxa e de 

um detenmlnado tucna medio na tnanAocçao do objecto antÍAtico. Ainda malé , 

neàta penApecliva conAclentemente AÍmptÍAta,o Aeu vatan económico devenla. 

Aen muita nedugldo, dada que numa pnimelna abandaaem, panecenla que eAte tipo 

de objectoA,canecldoA na Aua quoAe totalidade de dimenAoeA fiuncionalA e pna~ 

tlcoA,nao Aendo pantanta indlApenAavelA a uma "Aobnevivencla" imediata f/9 ) , 

Aeniam na Aua maionia annumadoA na pnatetelna doA COÍAOA AupenfMuiá e inutelá. 



ronem, tonnasse necessanio encontnan. tm quatquen cnitenio de. valm.ipzçao 

cmnendal das obnas de ante, numa sociedade, em que tudo tende, a sen conta-

bLLLgmret en t&nmos económicos ( 20 )» Uma piùmeÀna neana a tentai n&êt& 

campo,e a de. & submetem amà pmindpias megutadomes do tibenalismo económi

co, as oscilações da ofemta e. da pmocuma» Contudo, dado que nos encontmamos 

nom. domínio no quai as ptonteinas a demamcan estao dependentes de. cample. -

xas metaçoes axiológicas í 21 ),estas teu/em a que. a "pnessao" da pnocumm 

tenha muito a véu cem. os juigos de gasto dominantes em dete/sminado estna -

to social economicamente pxepondenante.fque tende a aixihuim aos objectos 

fiavoniios de que se nodein,acmescentado valam emendai. Atmaves de um me

canismo que fjundona em sentido contnaKÍo,tudo aquilo que. mais ou menos 

clamamente enimam em. oposição axiológica com a ideologia / as dominante / 

est tende a encontnan obstáculos dificilmente tmnsponiveis pana a sua ZivKe 

cimculaçao nos "canais" mais eficazes ( 22 ) . 

listes objectos de "oposição" f 23 ),cincuùm em te/menos socioto-

aicemente mestmitos,tem uma existência nocturna, e. como se isso noa bastas-

se,o seu valou economics e proximo do da agua da chuva, A tnansfonmaçao de 

tat situação so e possivet quando hauvett uma mutação de gosto que,pom sua. 

veg.,nao acontece pau milagne. Pana este fim, ou ha uma mudança nos gnupos 

que detém a lidexança económica e social,ista e,wta tmansfonmaçao da ideo

logia e consequentemente dos gastos dominantes ou, como tombem e possivet, 

os votâmes dominantes "anulam" a oposição,atmaves da "incomponaçâo" no seu 

tvoOtku, 4 M U ^ ^ W ' « - > out», vlã. d. «nnJ*lV* p~m . «* 

cinicamente usadas na tapeia das seus ex-detnactames, pendendo uma boa pan. -

te do seu podem connosiMo. 
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enfim, e a utilização "opoxtuna-opoxtuniAta" da velha maxima : " Se nao a& 

podeA vencex, aliar-te a eleA ..,". Todavia,eAta xequintada manobra nao e 

taenia d&A óeuó pexigoA,poÍA eóteA novoA valoxeA,apxeAAadamente xecupexa-* 

doA,maÍA gfv/f» eu maiA tonde ixao tancax a confuAao no tecido axiológico 

oxiginal,abxindtt uma cxióe AO xeAoluvel atxaveA do abandono do dogmaiiómo 

e da intaZexancia,Ampxe eAcondidoA na mente. daqueleA que, paxá Aeu mal ou 

Aeu 6em,eAtao na oA.ig.em de tal imbnJoçlio ! 

A este pxopoAÍto,penAomoA que algumoA conAidexaçoeA em toxno de 

cextoA OApecioA do movimento AcademiAta, podexao txagex atgunà eáclaxeci -

mentoA OOA pxoblemaA pxeAentemente em analiAe. 

c intexeAAante Aalientax o intexeAóe manifesto pen. alguma Aigni-

ficativa pintuxa acodemiAta peto chamado "genexo hiátoxico" ( <?4 ) , Dever 

moA deAde ja xefexix paxá nao exiax equivocoA que, em noAAa opinião, tal "ge

nexo nao tem nada a vex com uma tentativa de. txanAcxiçao plãótica,neAte ca~ 

Ao pictoxica,de dadoA e conhecimentoA exitica e cientificamente. etaboxadoA 

pela ciência kÍAtoxica,que neóte pexiodo inicia OA Aetia XÍÇOXOAOA poAAoA 

am ***& hLAtoxiogxafixt exitica de ixxefutavel valox. Txata-Ae, peto contxa -

xiOfduma concepção da hiótoxia entxemeada de exotimo e mi Alexia (25 l,de 

etexeoA gloxiaó e tenebxoAoA hoxxoxeò f 26 ),com o Aeu gxaojinho de JLuxuxia. 

e pecadoA inconfeAAaveió ( 27 ),excelente paxá penduxax,convenientemente 

encaixilhada,no "boudoix" ou no "living",tema de convexAOA ao Aexao e de de-

vaneioA onixicoA de damoA e dongeloA que, atxaveA de lançuidoA AUApixoA,tem 

a fxonteixa do Aeu mundo noA peAadoA xepoAteixoA do quaxto ou naò capitoAaA 

almofadoA dam óptimo Aofa l c a caxicactttxa de mau gaAto de Rocambole e Fan-

tútttOA » . t 

http://oA.ig.em
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Poxem,a penetxaçao e a divulgação deAte. "genexa",mexe.ce. alguru 

comeniaxioA,tendo o Aeu higax e {unção pxeci*a denixo do contexto em que 

Ae movimenta. 

c noòAa opinião que. o AuceAAo de tal moda Ae deve em 00a paxte 

OÒ condicoe* 3* a* modalidade* de vivenda quotidiana, pan. paxte de*te* 

gAupoA AOCÁALA pxiveJUaiado*. ÍApaxtithadoA entxe etiqueta* e pxaxe* in-

contaveLà, imbuído A de. AO lido* pxincipioA moxai* de duvidoAa autenticida

de ( 28 ),xecalcando paxá OÒ moAmoxxa* do inconAciente tudo aquilo que 

apaxece como pexigoAamente e*pontaneo,nece*AÍtam de Aiibtimax pau quoique* 

fia/ma todo um conjunto de a*pixaçoe* inadiavei*. Nada maÍA fácil que a fu

ça atxaveA do AO/AO, do devaneio maÍA detixante,Au*cepti.vel de pxeenchex 

pax. taut via toxtuoAomente imaginaxia OA xepetlda* fxu*txaçoe* da quotidim-

neidade. SubAtituem aó neceAAidadeA de acção pax "duplaó" doceÍA,bem ame*-

txadm*,feito* pox medida e dentxo dum Aolutax foxmaliAmo de Aalaa. AAAÍM, 

a mente, de*gxaçadamente tibexta, pexcoxxe inocuamente OA eApaçoA e 0* tempo* 

Aem fim,acabando pox açonigax no* limite* duma q/ualquex motduxa,au exalan

do o ultimo AUApixo no bamboleax AeAitante. de too pecultaxe* "viajante*", 

atacado* talvmg. peto* pximeixo* bocejoA de Aono,na noite acabada, de checai. 

£*ta neceAAidade de. txajex o Munda e a Acção ao domicilio ( 2fj ) , 

em do*e* modexada* paxá conAumo de hoxa* vaga*,encontxa~Ae tombem noutxa* 

axeaó e*teticaAtpaxa alem da pintuxa. ÍAtamo* a pen&ax num aenexo titexaxi» 

muito em voga na altuxa e que podexemo* agxupax Aob o nome de "Romance* de 

Viagem",cujo *uce**a editoxial foi e*pectaculax em algunA pai*e* euxopeu*, 

pelo* ultimo* ano* do Aeculo pa**ado ( JO ) . 

Nao podemoA e*quecex que no* encontxamoA na época de gxande* ex -

http://mexe.ce
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ploxaçoe-A e ex.pLonaaxm.eA que, pan qoAto de. aventwuttmbAidiadoA poK uma 

qjw.tqp.ex Academia ou Sociedade de Geogxafiia, paxtiam indomitoA,caxxegad0A 

corn amas e bagaçenéfdc fjxio de. caqjui e capacete colonial,pan AÍOA acima & 

monianhoA abaixa, axxLòcando-Ae a A&K comidoA pan. {JEHOA ie/oveAixeA ou aqua-

ticoA, definhando corn, OA "febAeà",peKAeçuidoA pan. inAectoA obAtinadoA ou ien-

iando explicou OA inAiituiçoeA ewtopeioA e o "habeaA caKpuAn a uma qualquex 

euliaxa de poAAado antHopofaçopa ixoco do inenanxavel pnagex de calocoK uma 

bandeiJta nacional no laço Tanganika ou naA cinpiA dum vulcão extinto, algmeA 

noa confinA do (iniv&AAo ( }l ) . i naiumt que de. muLtoA deóieA bnavoA na» 

maio Ae tenha tido noticia aie hope.,moA aq/ueleA que. Aobneviviam e KeçAeAAa-

vem, exam KecebidoA como hexoÍA nacionaiA naA paixioA de onJLgem,iaxnavemr-Ae 

"Loxdé" e "SÍXA"\COAO nao o foAAem ja,eAcxeviam obxaA iniexminaveiA em que 

noHxavam minucioAamertte todoA OA acontecimentoA {OAÍOA e nefoAioA da expe -

dição, e faliam confjexenciaA pexante OA OUVÍAOA extoAiadoA doA AeuA conteK -

nanem A. 

tnconixamoA aqui o fenómeno CUKLOAO da junção do louvável deâe/a 

de conheceu minucioAamente a conftguxaçao do planeta que habilamoA,acxeAcir-

d» da UJUAOO de que baàtixia paAAoK e atxaveAAax um continente a pmAAo aca-

lenadoffxma Ae enixax em "poAAe" dum iexxitoxio que Ae tinha "deAcobexto". 

Ha aqui? inconscientemente em tefvnoA indh/iduaLá,maA com ioda a lógica em iex-

moA macxo-economicoA,uma £uxopa que Ae apnopnia de fionieA abaAtecedoKOA e de 

mexcadoA de conAumo,na Aenda do que vem {agendo ha ja 400 anoA, 

ÍAtamoA em iempoA de louvo* a peXAonalidadeA foxteA,a "homen* ce-

laêuuu"',baluaxteA indomitoA duma culiuxa e duma civilização poxiadoxaA ainda 

http://ex.pLonaaxm.eA
http://qjw.tqp.ex
file:///coao
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dum enonme e indÍAfançavel amplexo de Aupeniaxidade ( 32 L ÍAÍ*. culio 

OOA hamenA dit genu» e coxagem,incenAadoA na impnenáa e noA convexAOA pu

blicai,acaba pox ju&UfJjcMA indiAeclamente OA caminhoA pexcoxxidoA pou m 

iipo dit vida e Aociedade que,apeAan de. todoa OA CXÍÀÍCOA que *A moA-lin-

ÇIÎOA" lhe começam a lança*,pnopicia a inupçao de iaiA henoLò. 

Noa Ae deixa de Aalientax, quando e COAO diAAo,a biogxafia daque-

leA que,vindoA de eAlxatoA Aociaiô pana OA quaiA um pedaço de pao e un man

ja*, fmxtemenie apxecÍMÍa,e que pela Aeu "vala*.",pela Aua coxagem e capaci-

dade de ixabalJw,atingixam OA cumeA da gloxia l 0 mito do "Ael£-made mon" 

eAta definitivamente lançada e Aenve de. cobeniuxa manai a quoique*, ma conA-

ciência que, em dia de neuAoAe, lance intennogaçoeA pana alem daquilo que e 

conveniente intexxogax. A anilem xeina numa Aociedade no limian da pexfeiçao. 

PenAamoA que e denino deAie coniexio analítico e intexpxetaiivo 

que podexemoA apnedan e compxeendex um pouco melhoK a genexo xeinalLAia , 

de too gnande. AuceAAo e dùntlgaçao / 33 ) . Sao cenienoA de homené,A0ginhaA 

au em gxup&,de face auAiena e xigonoAa,olhax penelnante,que no A contemplam. 

ainaveA de quilomelnoA de iela,de infindaveiâ çalenlaA,latifandíoA picioxi-

CÔA e moxaiA de ama ideologia que Ae compxag. na inulinapaAAavel elegância 

que eAAeA "eApelhoA" lhe devolvem. MttLtaó Aao lambem OA "cenoA de família", 

oleoA dm. natunaliAmo académico, noA quaÍA o patniaxca ou painiaxcaA Ae en -

conLnam xodeadoA pelaA neApectivaA mulhexeA,filhoA,neloA e outxoA côtoie -

*aÍA,em poAe digna e veAlidoA a niçon como a ocoAiao impoe,poÍA e neceAAa -

nia que o Fatuxo guande a "boa-imagem",*epKodLUona da/> nelaçoeA AOCÍOÍA IL-

doA como exemplaneA. 6m algumoó dtAtoA obnaó Aao de gnande impontancia OA 

ob.je.ctoA cuidadoAomente nepneAentadoA pelo pinion, aeAcie peçoA de mobiliaria 

http://ob.je.ctoA
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a owcive&anla^Le. alimentoA a animai 0 dom&ótlcoA,de moxdom0A,aiaA e açafatas 

a COAOA e pxopxledadeA. ÏAte conjunto de "COIAOA" tem como função oteAtax pa

xá a poAtexidade 0 melhox ou piox nAtatuA" económico e Aoclal deAteA gAiipoA , 

paie a todaA OA col&aA xepxeAentadaA coxxeAponde um valox económico oAAina -

lavei, facilmente Identificado pox todoA 0* membxoA do meAmo çxupo social e 

eventualmente de quaJAquex ouq/ioá gxupoA que tenham aceAAo a vbxa, ÀÍ.AÍM,OU 

jovenò aexacoeA doA "CIOA" em queAÍao,obAexvadaA deóde o bexçp pox too exem-

piúK aalexia de vixtudeé virulxá da alvoxada doA tempoA,ampaxadaA e xobuótecl-

daé pox tal elevada linhagem de impoluto npedigxee",Aentlxao Aempxe cxavadoA 
* 

na nuca a cada vixax de coxxedox í J4 ) OA xecximinadoxeA olhaxeA da hlétoxla, 

exoxcléando pana Coxa daà muAalÁoA patxiaxcalò aqueleA exemplaxeA mala OOACU-

KoAffdiiuKao veKÇonhaA da família, fllhoA inçxatoA e mal-aaxadecJjdoAtobcecadoA 

pele alcool ou pelo joao,pxeAoA a AOIOA inconvenienteA ou,caéO maio çxave,aA 

AubvexAlvoA ideiaA UbexaiA. Paxá e&tjtA infeli^eA,cabexa o xetixax do nome. de 

familla,a xenuncla a hexança,a ida obxigatoxla paxá OA colonioA noA conflnA do 

lmpexio,a emiaxaçao paxá 0 Movo Mundo. Dentxe eleA,alaunA maio xenilenteA ou 

eAclaxecldoA, acabam pox ficax na mae-patxla, lidando cada ve$ mala IntenAomen -

te com pxincipioA xevolucionaxioA,cAeixando a polvoxa e planificando a queda 

do Govexno ( 35 A, Nao fattaxa quem OA apoie.,na imenAa moAAa de infellgeA,AUA-

tentàculo lanoxado e opximido duma AocJutdade em que OA conflitoA Ae encaminham 

paxá AituaçpeA de xuptuxa. 

6iA-noA pexante o texxeno Aobxe o qual alaunA "idoloA" Ae Ixao come-

çax lentamente, a deámoxonaxt AAAinalemo-loA pox aaoxa,de foxma a nao OA pex -

dex de vl&ta na& obAexvaçoeA que dentxo em pouco poAAaxemoA a fa#ex. A oxdem 

Aeaundo a qual voo Aex aAAÙtaladoA nao Aianiflca qualquex hiexaxquia cxeócen -
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te ou decneAcente. netativamente ao valoA e impontancia que efectivamente, ter-

nham. PenAomoA que. OA mais mancanteA AOO OA que Ae JufeMm a "Few**" e 'f*la -

te\ia"tao "ÍApaço" e "Tempo" e ao "movimento" ( $ i. I clan* que os tAonA -

fonmaçoeA pom que estes conceitoA voo paAAOK,AO podem* Aex clanmente apne. -

endidoA em ioda a Aua plenitude quando abondanmoA OA connentes e movimentoA 

que. "de facto" OA poem em questão e tnanAmutm,como Juta. acontece* com o /« -

pnjsAAtonismo,£xpnjsAAÍonismo,Cu6i^mo,Ajite /VotmtuadaÍAmo,SunA.ealLdmo,etc. Acn**-

cLitamoA panem,Aen poAsivel deixa*. deAde ja demoKcado o contexto genético no 

quml Ae movimentam, ate atinginem a Aatwtacao. 

O conceito de fonma OAAÍM como o de mateAÍa,paAticulamente no do -
M M » \ A% 

minis doA oxteA ptosticaA, eòtao intimamente. tiçadoA m experiência Aenéonial 

e visual,com OA connecçoes IHOÍA OU menoA acentuadoA que Aobne. eleA necaem , 

atnaveA da percentagem de "idealização" de que Ae encontAom cawu&gadoA ( J7 K 

ÍAta paéiçâo talvef. tenha na Aua linha de antepaAAadoA,com poucaA modifico: -

çoeAfconcepçoêA "AubAtancialiátaó",que tanto moKcwum difenenteA campoA d» 

histonia da cultuna,ao longo doA AecuíoA. A aplicação plástica deAteA con -

ceitoA acaba pan. dan uma centa impnesAao de nigidej. e de imutabilidade ma 

univenso {anual nepneAentado,contnJLbuindo decisivamente com a Aua. quota-pm.-

te pana uma VÍAOO do mundo em que o estático e o imóvel pnedomine. Aobne. o di-
AK 

namico,em que o "Aen" Ae identifica com o "panecen.". Quanto ao eópaço e ao tem-

ps,Aoo OA provenientes da ftóica cloAAica ( 38 ),entendidoA pontanto como en -

tîd«ft»+ AepanadaA,panalelaA que jamais Ae encontxam. 

A tnidimenàionatixlade espacial e tAonAénita formalmente, atnaveA da 

penspectiva e o Aentido do tempo e o da AuceAAoo doA factoA pan acumulação, 

Aem nele AoLLentax quaiquen. pnaceAAOA de neconnencia e de apnopniaçao integna-
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da e tnanAptnmadoAa que lhe Aao peculianeA, qiieAtao q/tte nao tandana a Aen 

analióada am invulgan pnofundidade e lucide^,pelo conjunto de olgunA doA 

mata notaveLà tnabalhoA de Henni. RengAon ( Jj ) , ù* "movimento",pouco IIUILA 

de. nealmente inteneAAante havena a digen, pol& amo eAte conceito &óta inti

mamente ligada aoA neAtanteA,0 pnoceAAo Aegundo o qual e penApectivado,de -

dup-ée logicamente doA bneveA conAidenandoA acabadoA de netenln. C conce. -

bido j!undamentalniente amo AimpleA "deAlocaçao"',mudança de un ponto do eA-

paçp pana outAo,Aem nele AeK Aalientada a Aaa capacidade tnanafonmadonm noA 

dlfienenùtA nivela da matenla,como n&volucionaniamente ina deAvendan a Te» -

nia da Relatividade, de A. âinAtein,apanecida a lug do dia pnaticamente mA 

pnimelnaA hoKOA do Aeculo XX,que Ae apnoxima a paòAOA langoA f 40 ) , 

JulçamoA,no entanto,ten chegado a altuna pnopicLa pana lançanmoA a 

noAAa atenção pana aquele conjunto de penamenoA que temoA vindo a nefienln ten 

pouco em 'vog baixa", maio implícita do que explicitamente, dunante. OA nef Xe -

xoeA aqui lanqadaA ate. eAte momento e que conAtituem o nevenAo da medalha da 

ideologia dominante., o Ainal indlótlnto maó inadiável dum tempo de. nenovadaá 

e contnaditoniaó tnanAfionmacoeA. 

Panaanafjo II — t Ate. conjunto de acontecimentoA nao apa-

ne.ce da noite pana o dia, a pantin de qualauen data pneclta no calendanio da 

tiiètonia. Na evolução e tnanAfonmaçao doo AociiedadeA,ntmca OA COÍAOA OAAÍM a-

contecem e AO pon uma atitude AupenfixUalmente aAAumida,tal "neduçao" Aenle 

poAAlvet. SaOfpelo contnanio,lentamente. genadoA ao longo do pnoceAAo de deAen -

volvimento humano. Habitam pnimetno no eApinito de algunA excentnla*A,AuJel -

http://ne.ce
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tam-Ae a Aen neleçadoA pana quelqttex canto Aombnio da hÍAtania,at& inem al -

guné deleA apbtmando-Ae aqui e atem e quando o moment® fin*, pnopido e&~ 

inutunalmente pnopido — innompem quaóe Aimuttcvieamenie em divexéOA demi -

nioA ( 4 / )tpoA veptA Aingulanmente diàtanteA una doA outAoA,Aolicitando io

do o contexto global em que Ae encontnam imenAoA a dan um "éatto pana c pten-

te.",genanù> ixanAfj>nmacoeA qualiixttivaA,quantaA vegeA Aobne OA tminoA doA 

ÇAandeA mLtoA e doA intocaveiA AeahaneA da VeApena. 

ÁAélm acontece com OA movimentoA que vamoA conAidenan e que too 

gnande impacto voo ten. em todo o fenómeno cniativo aie. OOA noAAOA dioA. lam

bem eleA vam Aendo lentamente. pnepanadoA um pouco poK toda a ponte e,pon Aste

nia do deAtino)nao tandanA muito que Ae tonnem novoA "CUUAÍCOA" ( k2 ),ava-

liadoA e pagoA a peAo de ou/to atnaveA doA rnaiA (OMOAOA leiloeA do mundo da 

atta finança da Ante. Pana algunA,o ponto de pantida pana OA AUOA compoAi -

ç&eA continua a Aeo o "mundo exteniom", a impneAAao colhida peloA AentLíoA 

deApentoA e atenioA,pnetendendo ate Aen "homenò do Aeu tempo" duma fonma 

Aupenlativa,apaixonadoA pela objectividade filia do conhecimento cujmtifJjoo 

poAitivo ( 4? ) , 

NoulnoA encontnamoA ja a& pnimeinaá fonmaó de neacçao contna OA 

exjceAAOA de Ciência,de Ra$ao e de necuòa OOA voo A limpidoA ou noctunnoA do 

ijnaginánio,atnaveó dum nenoAcen de inte/ieAAe pan temoA oniundoA doA anandeA 

mitoA eunopeuA ou onientaÍA,pelaA imagená onixicaA e frtntoAticaA,peloA Aub-

tenxaneoA dum Cu muito maia complexo do que gnande ponte da ategne ciência 

da época peruava e que um obAcuno medico vieneme começava a deAbnuvan, pana. 

àcandato de muitoA f ¥i ) » 

Maia alem pntendia-Ae deAcobnin a autentica,a "penmanente" textu -
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Me. que jag. Aob uma Keatidad& que fjoae,se movimenta e a toda a hem, se. teens-

poKmatpKoctmando cimcesianamente. os fimdamenioA mais MadicaL&p pMesentes em 

tedm. & obAeMvaçao dos foMmas rmtimais, Qœùmê aindaf pteocupam-se. am mó pMm-

blemms sociale levantados pela, cnlaçao anlistijca0lançande---se. a» estude e ma 

Melancamento dos mai chamadm "oKtee memmeâ" ( m0èiJlmiatde£jcmaça&f/ea -

cas, etc ),dend» 0A peimeiMos passos ne domínio dm " Design" f 4"5 K £n£imf 

ê 

enc&nÍAmtú~wA qtu&êe Jtepen&Lmmefttjg. peManie. m -éem numefuf dm ac&niejzimmi&é 

rw mando de. Amie.) que. cerne ja fel /utf£/udefsmo pmiiamente carvbmpwmm»* 

etvbuL si, peKcofiMendo vias distintas mas paMadexatmente cempiementax&sfpeMmt' 

tende ideia* e inovações mma agitação fieb/illfatAaveA de. depenas de. expesl-

çoes nas principale cidade* emapeiaSf editando Mevlàtas « tecendo peùmices, 

penente. es ethos atónitos e espantadas dim gnonde. publico, cm poses mtmmemí-

gade e i/mUado poM tanta excenùiicidade. e inovaçoe® 

A quase, teietidade. destes movimentos e cmnenieSp cerne e obvie, fam-

cienam come çAupes pwvaJbelo* as instituições oficiais viaeníe* nm deminie dm 

CAÍOÇOO aMtlstlcm. e doA censidenandos estáticos, que. contimtûm "çMesse mede0' 

inste/edes deni/to do convenciomiismo academlóta,sobre o q/uai ks peace pMe m 

alguns cementaxies, £stes "necusades" constitmm 0 emb/deo dm {ene-

"centMOr-cultuMal" f 46 ),poÍs pat muito que estejam em dksacmde. e «pe-

Alça* entre AÍ estos múltiplas atijbadeA, praticamente iodas elmA cenverçem me. 

repudie veemente, da Arte Oficial e institucionalmente aceite, Pensâmes que 

este. rápido abrir de iantúA caminhos e pAopaótaA estéticas fixa oonixiouÍM 

decisivamente, pana a deAonieniaçao do çmnde publico Keleiívamente. me mande 

dm nMte.,qu& deixa de lhe, {mnecen. ama imagem da Kealidade com a (pml eie em~ 



/66 

pùtiamente Ae identifique f V L Tal aeAOAlentaçao pnojecia-.se. com cada 
0 0 

veg. maJjOK intenAidade. durante o Aeculo XX e e&ta na otùgem de muLta incom-

pneenAao peMonie o fenómeno eAtetico contemporâneo , dividido poK exceAAivoA 

"ampinkoA" e "capeloA",algunA deleA — devemos deéde jo admiti-to nao 

i&entoA de. boa doAe de ónobiáme e opoKtuniAmo . 

Ûe facto,ai apoKiaò voo óttngii no Aeio da "xealidade" que Ae pen -

Aava como maio eAtavel,acabando pan. colocou definitivamente em cnlAe aquilo 

que Ae pretendia confixmoK maio profundamente. Um olhar atento Aobre 0 mo -

vimento impreAAÍonÍAÍa revelar-noA-a ataumoA ideioA claraA a eAte rtApeito, 

Moo peKcamoA maio tempo,façamo-lo de imediato . . . 

Julacmoò Aer neceAAorio um minima de precauçoeA em quoique* abor-

daaem global referente a "movimento*",poio muitaà vegeò este conceit* e uti-

lígmdo poK comodidade didáctica e pedaçoaica,ao reunir num conjunto meia «u 

menoA coeA.en.ie uma AeJtie de ideioA,peAAoaA ou obraó que, quando analiòadoA e 

eátudadoA individualmente,por ve$eA poucoA elementoA patenteiam deAAe "mo -

vimento" ou contente de que aparentemente {agiam ponte. Ha Aempre o perigo 

de fatten, AotLentar aquilo que e acidental em relação ao eAAencial,de tomoK 

a excepção pela regra. C noAAa opinião que,em todo o riaor,o chamado movi -

mento J'mpreAAioniéta, poderia Aer aivuvtaido peloA limiteA perigoAoA que eca-

bemoA de AuçenlK,maA penAomoA tombem que, dentro doA objectivoA que tem nor

teado a noAAa expoAÍçao,ele e AuAceptivel de pode*. Aer eAtudado dentro dum 

meio-teimo aceJUavel, Aiiuado entre aó arandeA "ideias-força" que o juAtifi-

cáM como movimento e a referencia ocoAional as marcanteA penAonalidadeA in

dividuate que o conAtituiram ( W ) . 
Dum modo geral,OA pintoreA ImpKeAAioniAtaA Aituam-Ae perante o 

http://pnojecia-.se
http://coeA.en.ie
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acto de pintax numa pexApectiva onientaaa pcma objeciivoA Aenáivelmente di-

íexenteA daqueleA que exam genexicamente aceite* pela gexaçao doA cxiadoxeA 

oficialmente conAaçxadoA. Pana eleA,aA COÍAOA xepxeAentadoA nao pextenciam 

a <M univexAo ideal e abAixacto,ijidependente dcJ> leiA da fiáica e da optica, 

AubAianciaA inaltexaveiò e amoxfaòfaguaxdando um qualquex cavalete, que lheA 

apaxeceAAe. pela fxente. Peto contxaxioReconheciam que aquilo que OA noAAOA 

olhaò vêem. Ao e poAAlvel poxque exiáie um meto liminoAo que ÁmpxeAáiona a 

xetina a eAAeA cambianteA cxomaticoA. Sem tug nao ha pintuxa poAAÍvel,togo, 

a materia conAiitutiva doA COÍAOA xepxeAentadoA eAia dependente. doA dífexen-

leA gxauA,niveÍA e vaxioçoeA de. *.uminoAÍdade f ¥} ) ,peKante OA quaÍA o acto 

de pintou iexa de encontxax metodoA e pxocedimentoA tecnicoA AuòceptiveiA 

de. OA txanAcxevex com um minimo de. xigox ( 50 ) . 

ÍAtamoA convencidoA que Aubjag. a eAíe. com.poAtcm.ento algum compxo-

IHÍAAO com a tentativa de conAtxuix uma pintuxa que Ae conAtituiAAe. como acto 

cientifico, que abadoAAe o pxoblema da lug. levando em linha de conta OA eA -

iudoA expeximentaiA e teoxicoA que vinham a Aex publtcadoA na altuxa pau al-

çunA nomeA fjmoAoA como CAeuxeul e Nelmkoltg., Po/tem, nao Aexa deApxopoAitado 

AUAlentaK que eAia ientativa AO foi ciosamente aAAumida poK alçunA AUCCAAO -

KeA do impKeAAtonÍAmo,aoA quaiò e no/malmente afixada a etiqueta de "neo -

~impxeAAionÍAtaAn,que. nomeadamerùe com Seuxat e Aeuà continuadoKeA,Ae pxeo-

cupam Kealmente em coxxelacionax a imagem que tem da Natuxega com OA infox -

maçpeA obtidaA naó difexenteA diAciplinoA ciervíificaA. AíeAleA,e fxancamente. 

patente, a preocupação tida na di"ÍAao doA tona Aegundo OÓ leio da optica e 

o cuidado atuxado que Ae pode encontxax na pxopoxçao geomeixica doA dife -

xenteA foxmaó utiligadoA dentxo da compoAicao. 

http://com.poAtcm.ento


l&ix> nao pretende ALg^niflavi qpie.9no <âeu conjunta, QA impKeAÁLortusr-

toA Ae tiveAéem encaminhado numa dinecçao opoAta a eA±a,maA too AO que. neleA 

enconùtomoA clwwm&nte. esta "intenção"tmaÂA pnovocada pan. na$.oeA de oxdem eA-

pontanea do que pou via iao nacionalmente, elabonada e penòada como acontece, 

com OA neo-impKeAAioni&taA. 

Havendo paio, a pantida,eAta. eápecie de pneAAupoAto,deAde logo iodo 

o ambiente, da ampoAiçao ina AO/JL&K aAAÍnoiaveÍA altenacpeA que. tomam fa -

cilmente. identificável ima obna pextmncente. a esta conjumte,m.emo pm paute 

de obAenvadoxeA, pouco expenime/vtadoA. A tag. e. enenaia qu&,actuamLo Aobne. a 

mateKÍa,tem o poden. de. tonnaJi OA fonmaá /relativamente inde.fÀnidaA,c0XA®mtk> 

a Aua Aupenficie. com. divenAOA mati^^fdiMtindo~a num meio ambiente. cnomatL-

comente hetenoaeneo (51 ) • ^ncontnamo-noA pedante um te/meno pouco fixo , 

em que ha uma tendência pana o pnogn&AAivo desaparecimento de contonnaA cia-

Jtamente lLnean.eA,ae. fjumteiAOA nitidaá entne OA difenenteA ob^ectoA n&pnx. -

AentadoApaHXOAtadoA fnequentemente poK um movimento ÍAAeAÍAtivel que Ae de&-

putende de inumenoA obnaA. íneAgia, movimenta, lug. —- ei& t/teA conceitoA que a 

pantin, de. acata inao andoJi cada veg. KUIÍA de boca em boca,e nao AO no dominio 

daA OMteA ploAtLcaA* íncontnamo-loA em. outnoA campoA cniaiivaâ,da iitzJuzùt-

na a muáica,da anspiitectwta a poeAÍa,numa meóma "impneAAao" amam a dife. -

jtenteA teAAenoA. MeAmo o penAamento cientifico e filoAofico,em algtmA doA 

AeuA JtenovadoA AectoHeA,nao conAeaue eAcapoK a eAte. clima aeneAoli^ada» 

Nao< havena um tenneno comum nao lonaaA meditaçpeA dum Pwuéi ($2 /, 

e noA AuaeAtivoó acoxdeA da muAica de, um Bebu&Au f 53 ) ? N&à ptumeixaó exr-

pentendoA anauitectonicoA que utilizam Hv/wmente o aço e o vidua ( 5*t ) e 

noA abundantes texioA doA "poetoA maldctoA1' ? Na nova apHeenAoo do eApaço e 



dû tempo pieAente em ùcmtuin e tinàtein. & noa meditaçpeA dim Mwotfdtîm tMemi 

ou dmt SençAon ? QtemaA bem que aim ! 
* * • 

tím outxo fenómeno inieKeAAante e que penAomoA deve». AolientoA e. 

aquele, que ã& nefexe ao conjunto doA gJtandeA temas abondadoA peloA pintoneA 

JMpMeAAÍonÍAtaA,cuJa analLâe e Aempne eAclaxecedoMa dalguná doA objectivoA 

rnaiA impoKtanteA duma nova maneixa de. "eAtm." pexante o ado adativo. O 

ponto de. pantida. continua a A&i a fiatwtepi e aó AUOA muttlptoA nuanceA , 

na. q/ml & othax atento do axtLáta fa$ destaca* ponmenoxeA que. conAidem co

mo maio nelevanieA. A pan. diAto e num nível de. importância que. conáiaenamoA 

nao AeK infeKÍoK,encontAamoA o espectáculo Aociat,num painel cimioAomente. 

limitado de cenas e tipaA,aoA quaiA noA xefexinemoA maio detidamente den -

tm em pouco* Todavia,apeAú/i da "natuxega" Aex um asAunto ja fmtemente txa~ 

todo em muitoA movimentoA antexioxeA, podemoA oAAinalax algumaá Ai^nificati

VOA "deslocações". 

Que* a genacao xamantica,qiie». a xealiAta ou natuxatlAta, tinham pi 

concentxado a Aua atenção na xepxeAentacao doa multiplaô facetas do mundo 

exiexLoKtcom maiox ou menox pxojeccao da subjectividade do cxiadox,am mai

ox ou menox xigox no txatamento do pomenox. l")aA,com OA ÍM.pKeAAÍonistj&A,en

conixamoA um insistente iniexeAse pau tudo aquilo de "fluido" que a paisagem 

pKopLcia, pela agitação e movimento, deixando pana Aegundo plano OA Aeuó OA -

pectoA maia "AOIÍAOA" e fixas f 55 ^ 
*■ * ' 

PkocuxamAe OA vaxiaçoes luminoAOA atAaveA de incontáveis AÍOA e 

lagoA,de paisagens maxltimas calmaó ou agitadas, de jandins e colinoA pexcox

xidas pox uma bxlsa leve ou intenAoA ventoA,que agitam as folhagens,madifl

ficam OA sombxoA e OA coxas,Aopxando leves e vaponasoA tecidoA de jovens ado
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leAcenteA em poAAel&A primavmÍ4 ( % )> Proctmam-Ae ambientaiA de. £&6iapdn 

muAica e bailada em AoloeA fortemente. iMmUnadoAtou entoo em que/meA£@A dm 

ar tivae.fpoK entre, o marulhar daò conveKAOA e o tilintar de. copoá de. bem. -

da f 57 K Percarrem-Ae OA eApeciaculoA de cafie-conceJiio pleno* de fumo e 

absinto, com AeuA canloreá famoAOA e tipoA Aociaià avuxcienÍA±LcoA,AomoA l&~ 

vadoA ao enáalo meticuloAo e aoA exercicioA de. bailado, aAAl&tlmoA dama ca~ 

deixa de otqu&áiMa ou dum camarote ao evoluir aracioAo e. ritmado duma ct> -

KeoarafJjx uiva e pteAca ( 5$ )» 

Ha uma certa fuça ao trabalho enâim&âmado do eAtudio,ttma ida pa -

ra o interior da /fatureja,pana a proximidade da lxt$.,em buAca doA Auaò varixt» 

COCA diarioA,deAde o amanhece* ao inicio do crepuAculo pleno de conixa-lug, 

paAAando peJboA tona ardenteA do genii*, AO/OK. Cm tudo Ae encontra ama Aecre^ 

ia leveda e um dòócreto encanto í 

ÍAÍ£. e o terreno formalmente propicio a uma pincelada que A& deA -

multiplica e divide, que. combina e oAAocia OA tonA mai& abertoA e quenieA da 

paleta, pulverizando em pequenoA toqueA OA cambianteA de. lu£,como que. Auge -

rindo OA infimoA carpuAculoA da Aua natureza ondulatória. Ha aqui campo pa

xá inumeraA variaçoeA indi viaualizanteA pan. paute. doA varioA perAonalÀdadeA 

do chamado "arupo impxeAAÍonÍAta",que voo deAde ama cuidada e. prudente Aen -

Aibilidade dum Manei, ate a deAintearaçao formalmente exploAiva do ultimo rto-

net,pneAo a indiscutível belega doA AeuA "NenufareA" . 

Á&AÍM,partindo da realidade e pretendendo apanha-la e apreende-la 
e fi 

na Aua alma,ela acaba por lheA fuçir entre OA dedoA, plaóma vibrante ja pro

ximo da* aventuroA da abAtracçao que Ae aproximam a paòAOA laraoAtquer eAta 



Ae manifeste Aob a maácevta fnia duma nagao analítica e univensal, que* diva~ 

cue. Aem honigonte ou Monte, pni&ioneina daó difusão amannoA doA impulsoA vin-

doA da noite doA TempoA . . . 

Deslocando, pan. agona,a nossa atenção doA aspectos nefenentes ao 

clima que paixa nas obnas impressionistas e aá adaptações técnicas neces -

sanias pana concAetigan. este. objectivo, poAAemoA a considenan maio atentamen

te o Aentido Aocial que Ae encantoa "impneAAo" neste movimento. C nassa opi

nião que,pana um espectador a quem fosáe dada a oportunidade de obAenvan ra

pidamente um conjunto de obras exemptâtes deste movimento, pana atem do cli -

ma c temas que reconhecesAe,ficar-lher-ia a impnesAao duma Aenie de quadros 

em que. o sofrimento,a don. ou a angustia Ae nao encontnam présentes. Peta con

trario, pensamoA que a impnessao aeral que se despnende da maionia desAos te. -

tas e a duma pintwva tranquila, e feti£ l 

Nela nao encontramoA manifestações de "tensões" de caracter Aociat 

ou de densas problemáticas da Aubjecth/idade. Tudo e poeticamente doce,brisa 

tépida de i")aio . . . Numa Aociedade que,vista no Aeu conjunto,fervilha de con -

flitoA neaiá ou potenciaiA,estamos penante um "interregno", uma espécie de 

tnéçua AUApeita,uma acalmia no meio da tempestade ( 59 K £&ta aqui pnesen -

te uma centa face da "belle, époque",antecâmara anomatica do nosóo desconten-

tamento. 

£ um mundo Aem fome e Aem doença que esta patente,de juventude ale-

çre e um pouco fútil,de piqueniques no bosque e paAAeioA de banco ( 60 ),cam 

sabor a ponche, enfeitado de sombninha e paletó,fruto apetitoso e vagamente 

indigesto. Julgamos que esta impneAAao aqui desenhada se podena confirmar e 

acentuou se obAenvanmos o que acontece em outnas correntes desta mesma epo -
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ca, pnatLcameníjz contempoxaneas do impxeAAÍonismotnas quais se. destaca uma 

mundividencia cÂammervte. difexente. ístomos a pensa* no çxupo SimboUsta 

e no ixpKeAALonL&ta,Aobxe oA quais e a Aeu impo noA xefexixemoA. 

hesmo nas casos em que a "cena" deAcxita peto olha*. impxeAAÍonÍA-

tatpodexia,pox AÍ pxópxin, lança*, o pinta», pana uma xeflexao maio abexta AO-

óxe oA xe^exencias humanoA e AOCLOÍA de tal acontecimento, meAmo ai o axtis -

ta deixa deAligax o Aeu espíxiio Aobxe a Aupex/icie doà coÍAaA,excluAÍvamen-> 

te alento ao "papel de IstAtxo" que embxuUta o mundo,ao encanto doA AeuA la -

CÔA e {lias l AA paisagenA alaçadaó pox qualquex nio que, em Invexno dwto, 

abandona laxçxmente OA maxaenA, invadindo campoA e coAas,deAtxuindo bene e 

axxuinando habitações e objecto de atenção maio pela bi$axxo da cena,peloA 
0 

efeito* da lug. do Sol na aaua,do que peloA AopUmentoA que inevitavelmente 

causa. AA neveA e as geadas ( 61 ),num mundo em que AO pan Inania "DeuA da 

a Koupa confoxme o púo*', estimulam o pintoK no A matizes e vaxiaçoes da bxan-

cuMa que Ae estende numa natuxega agoxa AilencioAa, poK entxe as inclemências 

negativas do texmometxo. 

fido pxetendemoA com estas obAeKvaçoeA imitix quoique*. jui$0 ester-

ticamente "xtgoxaso" Aobxe o tmpxeSAioniêmo. O noAAo objectivo e,tao Ao,étr 

maKcoK o conjunto doA hoxigonteA dentxo doA quais, secundo a noAsa maneixa de 

vex,ele Ae movimenta, dLstinguindo-o das xeAtantes coxxenteA contempoxaneoA, 

que* dog***!»* que,apeAox de ainda exÍAtentes,pextencem ja manifestamente a 

um passado ixxevexAÍvel,quex daquelas outxas que vao abxix o amplo hoxigon -

te da ante. contempoxanea. Nestas ultimas tem luaa*,pox dixeito pxopxio,oA 
A 

pintoxeA impxeAsioniAtoA, Pox ouixo lado,e intexesAante xef.exix que estes 

homens, na Aua alabalidade, ocupam um texxeno Aociolagicamente htbxido e con -
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fuAo,no conjunto da fomaçao Aocial em que Ae enconlmm inseJiidoA,dado que, 

apesaK de sexm "fUhas" duma gexacao e duma ideologia com o seu que de. tru.-
„ », *, 

unfaliõmo prepotente,AOO a expxesAao duma "oposição" plena. de. consequências. 

Hao pando ainda clammente em queslaa a ioialiaade do* esimtums axiológi

ca* pmpandemntes ( 62 ),abxem decisivo caminha a essa poAsibUidade,cons -

tituindo ma espécie, de passo inlemédlo,de " mediação" indispensável a afir

mação de novas vala***. Cam ioda a Hesexva que. tal animação implica e Aem 

pnetendex dax-lhe m caxáctex categoxico, pensamos encontxax aqui a pxesença 

ainda inaecLsa,mas jk suficientemente pexceptiMel de alguns tmcos de ama 

ideologia npequeno-bumueAa",eAtxato social de. crescente pxepondexancia no 

présente e no fututut, temem contxovexso e apaixonante, sobxe cujas fxontew 

xas,objectwoA,iácUjcas e futmo Aocioloçu\co,inumexos estudioAOS imo fajex 

incidU a sua melhox atenção dmante o século XX,poK entxe "acesas" palemh-

cas,cuja conclusão ainda hoje. nao vemos quando sem lixada. 

De qualquex maneÍMi,o /mpxeAsionlsmo imprimiu declaim e ixxevexr 

slvel vixaaem no cuxso dos acontecimentos eAtetlœs, contribuindo com a Aua 

quota paute pana o fim da ilusão "xealista" que. acreditava possuiu o mundo 

pox via empixisia,um mundo que o olhou definia,a moo pa&Auia e a Rapto con

trolava atxavés de Lei» de infaliblUaade goAontida. Quando Ae juloava que 
m» 

tudo eslava feUo,que o Infinito e o absoluto exam uma questão de mais ai -

gms passos, bastando tempo e pertinácia, o mundo silenciosamente escapava, 

deixava caix a mascam e apresentava de novo o desafio inicial. O mundo mor-

JieUê Viva o Mundo í Melhor assim .. » 

O oKtlsta,na sua pnocum daquilo que mais acentuadamente definia 

a nealidade exterior e a materia que a compunha,na sua busca da essência da 
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/wj que iudo pexcoAxe e inansfonma, acabou poA pende*, a penspectiva solida 

e claramente definida sobne as coifas, opnoximando-se da sua nelatividade, 

do seu movimento e mudança. Matexia, energia e movimento tonnam-se indepen

dentes e iniciam im diálogo,afinal inovado desde, o principio dos Tempos. 

Par outro lado,a imiiaçao da Natureza e progressivamente abandonada, a medi

da em que. o criador se concertina na txanscxiçao das AUOA infinitas cambian-

íeA c modulações cromáticas, por AÍ AO conAiiiuiivaA dum mundo de. ilimiiadoA 

horizontes,onde iudo eóiá ainda por descobrix e fa$ex, Esta espécie, de "re-

colhimenio" do acio pictórico Aabre AÍ mesmo,este regressar da pintuna ao 

interior da iela,eAÍ& considerar do mundo que "esta ai" como ponto de paxti-

da ao qual muiioA ve^es Ae nao regressa com a "imaçem" habitual e esperada, 

colocam-noA no limiar da chamada "arte. abstracta", enigmática c controverso 

percurso de inúmeros acioA criadores. 

Uma ve$ maU, reforçamos a nossa ideia de que o Impressionismo nao 

atingiu claramente esta situação de ruptura ; contudo,os diferentes campo -

nentes pana que. tal aconteça nele se encontnam, explicitamente aqui e alem, 

implicitamente quase sempre '. Sexa,porem,a partir dele que iremos propor 

mia visão prospectiva e integradora de algumas grandes correntes que. se lhe 

seguem. IHemos percorrer, sucesAÍvamente,doi& gnandes paxameixos evolutivos, 

que se encaminham poK objectivos e métodos diferentes pana o comum terreno 

de crescentes abst/tacçoes formais. Num deles, ix-se-a ao "re-encontxo duma 

pesquisa predominantemente mancada pau um espirito de "racionalidade ,na 

pMocum daquilo que de radical a immAtigaçao plástica pode sugerir ; no ou-

ixo, encontraremos o reino da subjectividade, numa consciência do mundo ixxe -
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qui&iammtM. cxhtLca e plena de /tefexenciaò ao plano individual e Aocial» 

De paAAaaem,Aexa também Aolientado o conjunto de. pxoblemaá apaxecidoA com 

a ieniatÀMa de. fa$ex oxtLculax o fenómeno eAteUco com o univexAo do Quo

tidiano,atmveA duma bxeve. analÍAe da " Axte flova". 

Paxá&xafo llt_ — ApoA uma cexta fxivolidade e. Aupexfl-

ciaUdade que., na tua globalidade., pode Aex encontxada na eAtetica impxeAAio-

nÍAÍa,vamoA oAAiAtix a un contínuo cxeAcex dum xenovax de intexeAAe pela Aub-

jedUb*idadetpox ve$eA concxetigado de poma exptoòiva e inconùuUavel. ÍAte 

fado não é. inâólilo no final do Aeculo,paÍA penóamoA que ele fo paxte du, -

ma coxxente maio gexal de xeacçao contxa o exceAAo de Ciência e de POAWMLA-

mOffUhoA quexidoA da Aeçunda metade do Aeculo X/X. Ha um xenovax de intexeA

Ae pau uma Aexíe de queAtoeA que,a Aua maneixa e pax pxoceAAoA claxamente di-

fexenteA,tinham Aida levantadoA peloA nomeA maiA maxcanteA da ja diòtante 

aexacflo Romântica. De cexta foxma,eAta tendência eAta Aubjacente ao impxeAÀl-

oniAmo,apeáax doA AUOA apaxenteA intençpeA oxiainaÍA noA encamin/iaxem em Aen-

tido contxáxio,como julaamoA tex demonAtxado ao nefexixmo-noA a eAte. movimen

to. í,Ae tal não foAAe AufLciente, penAamoA que dentxo do leque de pintoxeA deA-

Aa coxxente ou pox ela influenciadoA maiA ou menoA dJxectmenie,encontMimoA um 

cuja obxa e a maiA claxa manifeAtação do "xe-abxix" incontxolado e foxtemente 

contxaditóxLo do conixoveXAo mundo intexiox. ÍAtamoA a penAox em Vincent Van 

Coçk I 

ÍAta peXAonalidade xica,em cuja obxa eAta bem patente, o Aeu ixaçico 



deAtino,abn&-noA deciAivamente OA pumleijuxA da httzJtioHidade. ApeAan de 

levantax alaimoã neAenvoA a Aua incluAoo no çnupo impneAAÍonÍAÍa,poÍA o 

ambimle que pauta na maio/tia daà AUOA pintwwtA & deAenhoA,Aobn.eimdo OA 

do penlodo pinai da Aua vida,e piancamente dlfaiente do que encontnamoA 

noA anandeó objectivai deAAe ç/mpo ,quen. pela Aua técnica peAAoal de pin

ion, t 63 ),quex pela obceAAao cnomátLca c Sala* ( 64 ),quen, Aobx&iudo pe-

la aaitaçao {ebnil e ienàa ( 65 ),cabeçada de exceAAOA e ptAon.eA,e lam

bem indubitável que Van Goah pontilha com OA impMeAAÍonÍAtaA alaumaó pai-

xoeA ; a Natitxeja,o OK lhv*e,oA locaiA pmtemenie iluminadoA,uma paleta 

abenta e quente, uma cento dignidade no acto inAubAtUuivel de pintan.. Ha, 
0» 

iodavia,uma paixão e um deAlino humanoA que tmgicamenle Ae cump*em,nao 

MOMO com penetrante conAcûncLa e lucide$,poA ponte daquele que muitoA cha

mou "louco",um pouco pneeipitadamente.. 

âoAta len. alaumoA paAAoaenA da Aua coxAeApondencia com Aeu imao 

Theo f 66 ),pa*a taió juigoó apneAAodoA Aenem paótoA Aob neAexva. A tua -

jectoxia de Van Cook pode eniendex-Ae como panalela,ate cento ponio,a pex-

coxxida pela. gexaçâo imp>ieAAÍonÍAta,maA lambem como algo de maÍA inlenAO, 

maio vlbxanie c maU doloxoAo. Nele,a vida e. IxanAmutada em acto de pintan., 

e a Aua vida como a Aua obxa Aao conAumidoA pelo ploAma andente do Sal me-

ditexnanico,pelo cmaxelo obcecadamente anavado noA AeuA çixaAAoÍA,peloA ci-

pjutAteA-cAamaA noA noileA incendiadoA pan. "eAlxeloA-Aaio" iuKbWionaxeà(67 K 

... cano xenovado em paixão pitai . 

ÍAta bneviááima aluAao a Van Goah,a cuja obxa aoAlaxiamoA um dia 

de noA xefexix em MOÍA detalÁe,lem como objectivo Aituax-noA clanamenie num 

novo iexneno,que ouixoA como ele ixao AiAtemalicamenle explana*, muiloA ve -
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geà nao h&ervtae> doú m&ARioò peJUtyoà e deu m&âmiw quedas* PenAamaà que§tana 

vez colocadoA no Limian da inteAÍoKÍdade.tcabeAa a actividade. c/iiativa,nao 

tanto: objectiva* a impaeAAao que OA AentidoA captam a pantin da cinawô -

iancJja exienna^mao MJIÎ tentan dwi fama e cm.p& OA muttiptoA e confuAOA vi~ 

venciaA da Aub.JectÍMÂxiade, "ex.pKeAAando" mÊteAiatmentefOtAm^eA d&à meioA t&-

cnicoA e ptaóticoA conóide/tadaà neceAAanioA pana tat fim,oA obAcunoA conton-

noA dim mundo banhado pass, ottbux "tug" & Atdmelido a neanoA dificJJjaente ver-

«JLficaveiA em quatquen tab&natomio. 

£&i&. "expneAAioniamo",aAAÍm naácid& e tact dificilmente, deflnivet 

e ca/tactenigavet devido a Aua pnopnia naitwe.pt neveAte inwn.en.oA oApectoA, at

oo difenenteA entree. AÍ, que podem in do mancadamente tnaaico ao faníemenie 

poético ( 68 ) . f-anma6aente,AÍtaa~Ae quex noA pnoximidadeA da /cealidade. <sm~ 

pinica,opticamente identificai*et,que/t em pleno campo da abáinaccao* €m to -

doA oA caAOA,e poAAivet Aempxe nele encontMin o enigma inconfundível dtmta 

conAciencia tnanáfinita. 

Cabe aqui nefenÀx,a titulo de. eActanecimento,que eAte panametno 

expneAALaniAta,naA intenções que tnanAponta e noA caminhoA que. pnetende pex-

coKK&K,rtao e totalmente, inédito, Ae othamoA em pejiApeciiva o conjunto da HL&-

tonia da Ante., ínquanto vecton anientado pana aquilo que de afectivotinAtin~ 

tivo e incontAotado eKÍóte no Aen. humano,natunalmente Aempne tena exÍAtido . 

O que acontece e que na peniodoA e con/untunoA Aocio^cuttunaiA mai* ou menoA 

fav<maveÍA a Aua dana manifeAtaçao, devido a natunega doa fomtoA aenaiA de. 

penAOK e Aentin dominanteA ao lonao do pnoceAAo kiotonico. A Aen aáAÍm,tena 

ja apanecido Aob difexenteA enquadnamentoA fonmaiA e ploAticoA,no campo das 

vaniaA "anteA", íncontAomo-to em mútíiploA momentoA do penLodo medieval,pan -

http://naitwe.pt
http://inwn.en.oA
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ticularmente no fervor eAietlco~religioso do gótico, na imaginação densamen-

te. carregada de simboloA da pintura dum Jerónimos Hash,na obra tUmwUa dum 

Sade, nas explosões da Aensihilidade romântica,em muita ante. oriental, etc, 

f 69 ) . 

POK agora, regreSAemoA ao movimento expreSAixmista que nos aparece. 

nos fanais do Aeculo e cujos contornos tínhamos vindo a situar, AA AUOA ma -

nifastaçoes male importantes vco ten. origem um pouco maíá pana o Xante, da 

turopa, escapando oAAim a uma sensibilidade mediterrânica e solar que. sempre 

acompanhou os pintores impressionistas. £sia maneira de ser "nórdica" ,cujas 

características AOO antlaaiéAimas, remontando a um paAAodo longínquo, tendo-Ae 

Jtenovado na "aufkiwmngH e no " Stwm und Drang" do inicio do Aeculo,renaó -

ce uma ve$. maiA, adaptado ao horizonte problemático doA tempos que. Ae encamí-

nham pana o conflito mundLat de. ftlk. O processo pictórico e ptaAtico segun-

do o qual estas preocupações Ae libertam, esta intimamente; ligado a utiliza -

çao explosiva da ca*, muito pana alem do Aeu poder descritivo relativamente, 

ao mando exterior,a qual o artista confere existência autónoma e vog. propria, 

C uma COM. torturada,lançada com vigo* Aobre a tela,sem quaisquer preocupa -

COes de KigoK formal no conjunto da composição. Ha uma densidade. criadora 

que. nao A& compra^ com o KÍÇOK do pormenor,com a atenção peia, com uma moo pa

ciente, caidadoAomente. percorrendo OA limíteA do quad>vo,em buAca duma fana -

tidade distintamente, asâumida, tncontramo-nos noá fronteirns da violência 

e da dor,premonição dramática de. confJUJboA inevitáveis ( 70 ) . 

6.AÍ& e o clima de. bom ntmeJio de obras do guapo "Die. ârucke" ( ?/ ) , 

cuja ideologia estética Ae situa em oposição relativamente aquela que nos 

ena proposta peloA impressionistas. Recusando uma arte que tenha como centro 
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çoe* e inovações que como movimento* de cxiaçao oxiçinal *ao poxtadoxes,o 

paxameixo pxedominantementt *uhj£c±ivo,in*tinti.vo e a-xacional que temo* 

vindo a analisax^xs maio xecenie* ob*exvaçoe* que temas feito. 

0 andaimo e a pximeixa manifestação no domínio estético que *ub-

vexte deJtihexadamente as componente* txadicionaiA do ado cxiadox, pexmitin-

do o txansito a uma invexsao quase total doA valoxes estéticos,abxindo as 

ponta* a um mundo xadicalmente txansfoxmadox, Po* outxo lado,e tombem uma 

fama de "estax e *ex" pexante a naiuxega e a vida que o* xodeia,um compxo-

mlsAO ético de não fugix ao* outxo*,de a* aSAumix como obAtaculo ou meio de 

coopexacao,de *e Aituaxem a-Aocialmente no domínio do *ocial,de escapaxem 

as pxax.es mundana* cinicamente kipocxita*,de nao *e detexem naò fxonteixa* 

daó conveniência* ou do* compxomlSAo* fáceis ( 76 I. Movimento que naAce em 

pleno conflito de IVk / /S,numa íuxopa que agoniga lentamente na uma daà 

txincheixas, amasiada voxagmente numa guexxa de ImpexioA, bem maio longa e 

doloKOAa do que a pM ípio muitos inocentes cidadãos penAavam,anAÍoAOA poK 

vestixem a gloxioAa fonda da nacLonaUAade e de entxaxem em POKÍA OU BexMm, 

confoxme o bloco de que faliam paxte,penacho ao vento e bandeixa deAfxaldada, 

Aob OA olhaxe* pxometedoxe* da bem-amada. Jovens ansiando pox novaò e excl -

tante* expexiencias militate*, entoando canticoA paxtiam paxá a "fxente. ,ma* 

dentno em pouco a mu*ica extingulx-ser-ia pax quase cinco longos ano*. A* pou

ca* voce* de pxotesto contxa a guexxa nao conseguiam fa$.ex-*e ouvix e tudo *e 

encaminhou paxá a hecatomba. ( 77 K 

0 movimento Dada tem o *eu centxo e oxigem na neutxal Suiça ( 78 ) , 

caÃxa-foxie euxopeia que ninguém quex vex axxuinada,pox entxe a* xua* deliu -

xique,pexcoxxida* pox ama bux^nesia exemplaxfa qual aoA poucos se vinham mi*-

http://pxax.es
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tmando uma galeria de personalidade* e tipo* AociœU bígamo*, exUodo* po-

liMco*,emigrante*,de*ertore*, "refaço" biológico dm continente m mata -

çao i 

£*ta breve altuâo à popti&açao de Zurique nao tem écmente. o Inte -

re**e de. referente, historiée,poi* no q/um dig respeito ao* abjecte»** do da-

dalémo e um elemento fondamental a con*lteran,dado que. a& Suas obmò tem,en~ 

tre outras intencoes,a "provocação" consciente, e deliberada dm. publico que 

necessita de ser violentamente sacudido,de fama a abalar o seu universo men

tal pleno de certezas e de attto-*uflclencia,de ideia* feita* e de gosto* es

tratificados. Hao salientar esta faceta de revolta instintiva e toial,de pro-

testo coerentemente assumido ate aá ultimas asnseq^enexas, seria ignorar uma 

daó caracte/iLstlcas mais hnportantes e mais Ineditamente originais deste, con

junto esiétlco-ético que e o fenómeno "Dada", O seu próprio nome, desprovido 
* * 

de significado dano e demarcado,sobre o qual se aventuram múltiplas hipóte

ses e juízos de intenção ( 79 K e bem a manca da sua necessidade de "ser dl -

ferente". Movimento inicialmente vi/todo pana o campo da literatura e da poe. -

sia,mai* tarde encaminha-se no sentido da eKploraçao do campo criativo das 

antes plásticas,no qual algumas daâ pesquisas entoo feitas e que tanto eócan-

dato provocaram ( 80 ),sao hoje manca* inovadores de incontestável valor na 

ante. contemporânea, pendendo uma boa ponte do seu inicial poden de corrosão & 

escândalo. 

Reunido* inicialmente, no n- I da Spiegelçasse em Zurique,o Cabaret 

Voltaire fervilhava de agitação, por entre aó sessões de canto de ômu Jennings 

e a figura gigantesca de Hugo BaU,a agilidade agressiva do espirito de Trié -

tan Tputa e a fúria destruidora dam Richard Huelsenbeck que,de chicote m pu -
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nho, fustigava simbolicamente o publico, enquanto digia os seus poma*. Tudo 

l6Í0 *e pagava sob o olhar penetrante da skbria polícia Suiça,sempre alex

ia perante tal antro de delinquência e perigo pelico, fado que *e iri* man

ter m toda* a* chiada em que o grupo dada daria oriaem a m conjunto d* 

adept**. Pa* ironia do destino,tao eficazes defensores da ordem,nao olharam 

cm devida atenção pata o dUcrelo inquilino que habitava no n? 12 da mesma 

Mua,o apagado cidadão Vladimir i. Lenine,que pacientemente, preparava o fim 

do* Romanoff. '. 
Contudo,apesar dette aspecto de agressividade social de relevante 

importancia,a actividade deste çAupo noa se pode resumiA a este único aspecto. 

Saï efectivamente inovadores, quer na pexspectiva Uteraria,quer nas arte* 

plkstlca*,como jk sublinhamos, atravL das primeiras experiências duma utili-

jaçao da linguagem desligada do seu sentido de representação das experiência* 

quotidiana* < 81 i.quer pelo recurso a novo* materiais,aú esse momento consi

derado* como indigno* de participarem das ohms de ante. Pedaços de objecto* 

inumei*,recorte* de revista e jornal, *obra& desapKoveUadas de lata,fio* ou 

prega*,*ao ''promovidos" a dimensão estética, com todo o seu podeK de impacto, 

devido aos habitas contemplativos de espectadores que sempre associaram o as

pecto exterior das obras de ante a um conjunto de elemento* claramente situa

do* dentro de limites de há muito estabelecidos, cujo rompimento constitui por 

*i ^ama espécie de acto sacrílego merecedor do mais severo repudio. Mas que 

interessa aos "dadalstas" o julgo do Público ? Nada,absolutamente nada. 

Votavam-lhe o mai* profundo dos desprezos, injuriando-o, na alegria fe-

no$. e moxdag. de o atingirem e ferirem jnas suas convicções mai* intima* f 82 t, 

aft** causa ultima dum mundo e duma situação social, injusta, absurda, digna cria-
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çao de ião respeitaveLs perAonalidad&s ... 

Quase poderíamos di$er que a pior iragedia e o mais horrendo deA -

tino que podia cair Aobre oA ombroA dum autentico dadaÍAÍa,Aeria o ser con

siderado como um "ídolo de masAos",aplaudido pox aqueles contra quem a Aua 

obra encontrava uma daó fimdameniais razoes de Aer, 

No Aeu desejo de desvalorizar o acto polidamente "nacional" e cons-

ciente,de da*, direito de existência a tudo aquilo que de primitivo e origl -

nal a experiência e capag de conter,dao um papel priveligiado na Aua activi

dade ao "acaóo" ( 83 ),aquilo que nao sendo planeado,poderia Aer tomado como 

um acidente ou incidente do quotidiano, que e passado a primeiro plano e acei

te como tal,sem qualquer ma-conáciencia que acompanhe tal atitude. Cote "oca-

AO" e uma soberba oportunidade pana o inconsciente Ae manif&star, paxá de&co -

brir um pouco a Aua aparência misterioAa, terreno óptimo para uma nova objecti-

vaçao doA valores eAteiicoA. Nao era ÍAÍO que pretendia HanA Arp,ao diger : 

" (,..) a lei do acasa,que inclui. iodoA as leiA e que e para noA too incem -

preensivel como o principio de que a vida broia,nao pode Aer experimentada 

Aenao atraveó dum completo abandono de AÍ-proprio ao inconActente. Afirmo que 

aquele que segue esto. lei,cria a vida no estado puro. " ( erf ) . 

CAta inovação e eAta nova linguagem no campo da criação artística , 

OAAociada ao Aeu aspecto etico-exLstencial assumido com invulgar coerência , 

marcarão o destino do movimento dadaista, A recusa de todoA os valores viaen-

ies e o horror a toda e qualquer adoração de novoA "deuses",Aao um pouco a 

marca duma tendência auto-deAlruidora que este grupo tem em AÍ-proprio, Para 

Aer consequente., "dada" e "anti-dada" '. Contudo,uma tal paixão destruidora di-
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fùMmente comegae manter-Ae no &at cúnax durante muito tempo,paU a ten-

Am é demaáiado violenta e a» deAçoAte e deAdobrado. ApeAar da influencia da~ 

dalAta Ae arraétar aie OOA noAAoA diaàte n&AAa opinião que ela perdeu ja uma 

boa parte, do A&U poder de impacto, a nao Aer que. o meio Aocial em que eia se 

revele Aeja too hermético e enóimeámado & apreAente uma AupereAtrutura cul -

tarai paralela a da to/topa de. /9/6,o que infelizmente ainda acontece aqui e 

além* Porem, OA AeuA objeciivoA duma criação purificadora e diferente, valori-" 

pando o inconAciente e o imagi/tario,percoA/iendo o Aonho com a m&àma atenção 

que durante anoA pai preAtada a 'reaJUJade",irax> Am retomadoA cem renovada 

teimoAia e oàAiinaçao peto movimento 5urrealÍAÍa,que e uma eApecut de memen-

io poAiiivo duma peAquiòa na qual o dadaiómo Aeria a foAe radicalmente, ne. -

cativa, devido ao Aeu exemptât nihitiAmo e deAintereAAe peto futuro do deAtn-

tlotoK do pKOCeAAO hÍAÍOKÍCO ( 8$ ) . 

t intereAAonte notar a diótancia a que noA encontramoA doA pr&o -

cupaçoeA exLàtenteA ha pouco maÍA de vinte anoA,noA tempaá aureoA da gera -

coo impreAAÍonÍAta,nao penAondo ja noA "horroreA" do Academiàmo, Uma inimi

ga*, aceleração do deAenvalvimento hlótorico (86 ) , precipita freneticamente. 

OA aconiecimentoA,mudando rapidamente, grande parte doA referenciolA a que 

um mundo aparentemente pacífico atributa a magia da eternidade, ÁA ideiaA 

eAtêticoA nao ficam iAentoA deAtoA tranAformaçoeA poio,muito pelo contra -

rio,Aoo parte integrante e nao pouco importante doA riquegoA contraditorioá 

do Aeculo. OA AegjuroA baluarteA de ontem Aao rapidamente ultrapoAAadoA e 

dadoA como acabadoA, Ate o eventual reçreAAo a eAAOA eAcatoA de valoreA , 

poAtoA de parte. peloA novoA tempoA,.ja nao pode Aer feito com a naturalidade 
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e a convicção com que então exam vividoAtpoÍA conátituixa um pxoceAAo Aigni-

ficativo e Aimbolico de xegxeAAo a im paAAado,Aob OA olhaxeA ixonicoA càm 

pxeAente podexoAamente cxiadox,meAmo q/uando obAcuxe.ce. e confonde, aquilo que 

julgavamoA cloxo e dL&tinto» ífm a twi,aA IdoloA vao caindo .' 

Mao abandonemoA a Aala,o espectáculo contintta ... 

A Aociedade Aaída da guenxa de. t°tk / l8,apeAax da& enoxmeA pex -

tuxbaçoeA pox que paAAou,mantem ainda inaltexadoA algumoA da& AUOA maio im -

poxtanieó eAtxutuxaA. Todavia, a doloxoAa expexiencia dum conflito aie entoo 

inimaainavel, atinaindo pxatLcamente tudo e iodoA, acaba pox gexax a ingénua 

convicção Aegtmdo a qual, a paxtÀx de eniao,a pa$ Aexia poAAÍvel,uma veg. que. 

paxecia havex um acoxdo tácito paxá nunca mala Ae xepetixem taià AiiuaçpeA 

f 87 ) . Pexante uma natwtai xearámacao economica,a confiança e o optimlmo 

voltam a xeinax e,mma eApecie de mecanhâmo ampenàatoxio paxá tanto òofxi -

mento e anauAtioA paAAadaA,exauer-Ae xeAolutamente uma nova aiegxia de. vivex, 

maxcada pox xitmoA muAicaiA pvenetlcoA,em poAAo de. "chaxleAton" ou de. "Awing", 

ocompanhada pela fxeAcuxa capitoAa do "champagne",paxá aqueleA cuja conta ban-

caxia pexmite neto penAox com pxeocupaçoeA no dia de amanha OA IOUCOA a -

noA vinte" ( The Cxagy. TmentieA ) Aaltiiam no calendáxio da hi^ioxia,ign0Xan-

do OA nuvenA caxxegadoA duma texxivel cxLâe económica e jUnanceixa que ixxom-

pexa noA puiA da década de f°20, ÍAta,apeAax de tex o Aeu inicio bxutal noA 

£,(t.A. f 88 ),devido ao fjenomeno em cadeia que pnovoca,ao abalax da conflan-

ça e do cxédito,ao exceAAo de "Atocká" e a xetxacçao axaátLca da pxocuxa,num 

xegime económico CU-JOA ÍXOCOA Ae estabeleciam xeçulaxmente a eAcala mundial, 

xapidamente Ae expande paxá a âuxopa, TodoA OA paLôeA AOO moAA ou menoA atùt-

giaoA,moA OA consequencioA malA gxav&ó aconiecexao na Alemanha e na /nglatex-

http://obAcuxe.ce
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Ma, A depKe**ao económica, provocando milhoe* de de*empKegado* e Aub-empKeaa-

do* ( 89 ),awa*ta conóLgo conAeq/nencia* politica* notável*, nomeadamente, a 

falta de. confiança. na* inòtituiçpe* demo-liberai*, uma ateAcente. exigência 

da opinião publica pana uma intervenção fi/ane dum poder farde, que reçulari -

pe o *i*iema económico. Pedem~*e intervençoe* eátatai* pana proteger «* *i*-

tema* económico* nacionaió da concorrência e*txanha,acentuam-*e fronteira* 

económica* e pauta* alfandegária*, que levam ao acelerado gemina*, do* nacio-

naliámo* económico*. í de nacionalismo em nacionali*mo ... nova* ideia* im-

periai*" começam a naácer. Fa*ci*mo e nacional-*ociali*mo prepaKom--*& pana 

novo* e requintado* aventureiriómo* , 

Como poderia o movimento Swvtealióta, apanhado pau lodo e*le agita -

do contexto político, económico e *ocial,nao *ofrer a* influencia* de tal am

biente e de nao manife*tar na* *ua* multifacetada* variaçoe*,po*içoe* bem der 

finida* perante o e*pirito do Tempo ? 

O programa ideoloçico-eátetico do *urreali*mo pode re*umir-*e a jun-

çao da nece**idade de tranôformaçao do mundo propoAta pau AJOKX e a procura du-

ma"madança"de vida ,como de*ejava Rimbaud ( 90 ) . A fu*ao de*ta* duo* maxima* 

é o objectivo *upremo de*ta corrente., na qual entram em relação,com redobrado 

vigor,a* articulaçoe* existente* entre o fenómeno e*tetico na *ua globalidade 

e *uce**ivaà mundividencia* que o *eculo XX poe em confronto com enorme acai -

dade. 

Herdeiro* da* precupaçoe* dum pa**ado proximo ou remoto ( 9 / ) , como 

e o coAo da* dadai*ta* ou da poe*ia maldita dum Baudelaire,o* *urrealLáia* aá-

*umem o acto criador e a função da Arte. duma fonma que pretendem criticamente 
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fundamentada. Pontilhando do me*mo hoxxox e *u*peicao pox paxte da fagao 

txiunfante e po*iUvi*ta,vaXoxigando o *ubjectivo e o* dixeito* do imagina-

xi* e**Zo,a ma maneixa pxkpxia,a *ituaxem-*e num texxeno demaxcado pox ce-

oxdenada* AimUaxe* a* que pautaxam o pexcux*o do* movimento* que acabamo* 

aixda ha pouco de. xefexU,ju*tificando a**im a *ua ana2i*e dentxo da* glan

de* Unha* de. oxientaçao que temo* vindo a *eauU. Poxem,cabe-no* deixax, 

de*de £m pnkvho e*ctaxecimento que pen*amoé *ex de xelevante impoxiancia 

paxaa*ua compxeen^a. Paxa e*te qmpo,a "*uxxeaUdade" nao é o texxeno exr-

cjtuALvo da imaginando àonho e de objectividade, nïo é o xepùdio ab*aluto 

e intolexante da xajko. Opoem~*e a uma cexta concept de xajao, a uma xa^o 

obcecadamente po*iUva, que opxime e de*tnJi a* xe*tante* faculdade* da pex-

^naUdade humana,ma* de*ejam o "ixxompex" dama nova Ra^o,concUJ^a com a 

i0taJUdade do* múltiplo* plana* do *ex humano, equilibxadamente integxada num 

iodo txan*foxmado. Hk aqui a pxocuxa apaixonada dum equUlbxio global,a ten-

iailva de contxibuix paxa a xeaU^açao hUbùica do Homem Total,utopia po*l-

Uvamente aceite pela ideologia *uxxeaU*ta f 92 h 

Sob o pxe*tíaio fe\xeo de AndÀm Uneton , de*de cedo *e preocupam 

em expLoxax o* caminho* do incon*ciente,atxavíi duma pxocuxa *i*temaUca da* 

MUX* manife*taçoe*,ao me*mo tempo que va\> acentuando o *eu delibeAodo go*to 

pela defe*a isdxaruûgente da Ubexdade de cxiaçflo,que nao devexa e*toK wjei-

ta a quaUquex Umitaçoe*. O autentico *uxxeali*ta deve te* uma actividade 

cut&intexe*sada,nao *e deixando tentax pela* gla\ia* mundana*,quex e*ta* *e 

Mtuem no campo polLtico,quex no campo lUexaxio. O *uce**o acaba poK ixa^ex 

em*ia po**ibiMJade de caiu em Aituaçoe* de compxomi**o,*u*ceptivei* de coa-

ctaxamai* ampla di*ponibUidade cxiadoxa. Ute a*pecto e devena* intexe* -

*anie,Aobxetudo *e pen*axmo* que jk no* encontxamo* num pexiodo hi*toxico em 
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que OA moAtr-meAJM. apxeAentam um enoxme potencial de penetxaçao na opinião 

puolica,o que não conAtituùtdo em AÍ un mal,pxopicia cextoA "négocia*" me-

noA hon&UoA na pxomacâo de axtUtoA e obxaA,nem Aempxe motivada pox xagaeA 

excIuAivamente cultuxaiA e no* quaU intexeAAeA maU meAquinhoA Ae encontxam 

em /aço. Pxetende-Ae defendex Aempxe a independência cxiati.va,de fama a tex 

o eAplxito Ubexto de tadoA aà dependenciaó que o pextuxbem. 
* 

A explanação do inconsciente oAAim aAAumida ix-Ae-a concxetLgax na 

valorização do Aonho e do devaneio,no zntexeAAe pelo mundo da loucuxa e doà 

pextwòacoeA mentaÍA,pela peAquÀAa paciente doa AutomatiAmoA e das imagené 

ináólitoA fugazmente apaxecidaó. NeAta pexApectiva, podex-Ae-a cmpxeendex o 

conjunta de textoA de "eAcxita automática" f 93 ) de inópixaçao fxeudiana , 

a técnica do "cadavKe excquU" f 9*f ) ou a "paxanoia-cxitica" ( % ) dum Sal

vado* Dali. ÍAteA pKocedimentoA têm de comum a oApixaçao de xuptuxa com a 

mentalidade codificada pxeAente em todoA noA,que impede a poAAihilidade doe 

muttiploA expneAAoeA eApontaneoA do inconócLente. C neceAAoxio Aupexax urn 

negaM moAcadamente xepxeAAÙvo,de fama a tex aceAAo a Auxxealidode. 

O conjunto dan inveAtiçacoeA eAteiicaá deAte movimento nao etpela 

menaA no campo doo intençoeA,a peAquiAa egoiòta duma Aexie de aventuAOA men

tais paxá beneficia pxopxio. Pelo contxaxia,Aempxe Ae manifeAta o desejo de 

OA paxtilhax com a totalidade doA homenA,Aem o que esse conjunto de valaxes 

pendem gxande paxte da Aua eficacia,uma veg. que paxá mudax xadicalmente e 

xealmente a vida de alguns, Ae taxna nec&AAaxio poAáax pelaó inansfoxmaçoeA 

dam todo Aocial maÍA vasto. Se. OAAÍM nao fox, os novoA camin/toA pxopoAioA di

ficilmente Aoinao da "ghetto" cultuxal em que noAcexam ( % ) . 
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C esta vontade, de expansão e de *ociali$açao implícita na esteti-

ca *urrealista,que vai provocar uma mudança táctica e estratégica no conjun

ta do movimento. A pretendida realização do Homem Total, passando obrigatoria-

mente por "todos 06 homens"',solicita deóde logo o transito a ama inevitável 

dimensm ético-política, claramente presente na mudança de nome da revista que 

ena um dos veiculo* principais paxá a divulgação doa *ua* posições. Os pui -

mxõAoiò números, aparecido* a partir, de /<j2tf,tem o titula de "revolução SUA -

realista'' ; numa Aegunda fa*e,pasóam a intitular-*e "Surrealismo ao serviço 

da Revolução" l i o tempo dai grandes disputas internas e externas, pais e 

altamente. dificU. a concUiaçao entre ama liberdade e ma disponibilidade 

de acção,que o* surrealistas pretendiam como totaiá e o mundo das táctica*, 

compromisAo* e cedência* a que a actividade politica *empre *e encontra mai* 

ou meno* ligada f 97 K HeAte conflito, que algumas importante* cisões ira pro-

vocar,o fiel da balança inclina-Ae mai* para o lado da intransigente liberda

de do que para o* compromi**o* tido* como nece**arioA ( 98 ) . 
m / 

As tentativa* de concretização do ideal eàtetico que. assinalamos , 

noa *e reduzem a um único campo criador poi*,ape*ar da* actividade* dominan-

te* *e centralizarem em torno da literatura e da pintura,ha a preocupação de 

noa deixar de parte outro* dominio* de expressão que voo da poe*ta a arque -

tectura,da colagem ao teatro e cinema ( 99 ) . Na grande maioria de*ta* obra*, 

penAomo* *er clara a pre*ença deliberada do imaginário e do inconsciente, atAa-

ve* dum carregado conjunta de *imboliámo onírico,no* grande* eápaçp* vaçio* 

e *ilencia*oA onde o tempo parece noa existir ( 100 ) , terreno por excelência 

para um mundo de espectro*, figura* enigmática* altivamente erguida* perante a 
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eficaz racionalidade quotidiana ( 101 ) . Ou ainda os apeloA a um conjunto 

de *lgno* exótico*, referentes priveligiado* do Inconsciente, *lnals obscuros 

duma existência tranAformada. Lste clima too peculiar de. Inúmera* obra* Aur-

realistas,onde tantas e tantas veg.es o Vagio impera,e tombem obtido pela jun

ção e a**ociação inédita de objecta habituai* f 102 ),ma* deslocado* da éua 

função original,lsto e,da função que lhe foi previamente atrlbuida poK uma 

facutdnd* pacientemente racix>nallgadora,que clasAlflca e ajourna o mundo em 

nome daà regra* que unilateralmente Impo* como as única* aceitáveis, íncon -

traremo* aqui e além uma certa proximidade do- SurreallAmo com o pensamento 

oriental,na tentativa de ultrapaSAar e Auperar um "ego", fonte de InAupera -

veU conflito* e contradições, na procura duma unidade absoluta e perfeita, 

embrionária paixão de " Nirvana ". PensamoA que e*te pormenor,acabado de *a-

lientiiA, manifesta Incontroversamente um cansaço duma "cultura" que deixou de 

ten. confiança em Al propria, vlrando-se paxá OUÍAOA horlgonteA,a procura de 

respostas paxá o* problemas que repetidamente vem levantando. ÍAta valorl^a-

çao do nao-euKopeu e do nao-ocldentat nao e de agora,polo encontramo-la ja 

pjteAente na geração ImpresAionista relativamente ao Oriente, particularmente 

no COAO do Japão ou no Simbolismo e Cubismo, tão marcadas pelas culturas da 

Indla,Oceanla e AfxLca. 

A eAte respeito, a década de /960 / 70 Irá trazer um renovar de In-

tereAAe por um certo misticismo religioso, reacção natural perante uma civili

zação hiper-técnica e desumana, demasiado vendia ao univerAO das Coisas. Con -

sequencia da* múltiplas ramificações da contra-cultura "Hlppu",alçunA oclden-

tais, cansados da ixanslsiorlgação excessiva do quotidiano,procuram nas aguas 
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milagroAaA do Ganges o banho da gnoAe,ou buAcam a pa$. junto da eAqueletica 

fawui dim 'Cum" no silencio etáreo do Tibete. Não Aerk esta uma via possi-

vel a percarrer,apoA recordarmos ama famosa passagem do "Segunda hmnidastm 

do Surrealismo" ? Z% Andrá Breton : " Tudo leva a crer que exista um deter-

minado ponta do eApLãto donde a vida e a morte,o real e o imaginaria,» pas

tado e • futuro,o comunicável e o incomunicável,o atto e o baixo,deixam de 

Aer apreendidas contraditoriamente. Ora,em vão procurariamos pana m mctivi-

Jade surrealista outro móbil,alèm da esperança de determinação desta pan -

ta." f f03 ) . 

ístará Sartre a exagerar demasiado ao afama*, que "estes jovens 

burgueses querem destruir a cultura porque OA ficaram cultoA : o Aeu inimi

go principal continua a ser (...) o buKgueó de Tlaubert,numa palavra,o seu 

práprio papá. " f IOU ) ? 

6m certa medida, não deixa de ter rapto, sobretudo se entrarmos m 

Unha de conta com a necessidade manifeAta pelas Aurrealistas duma socieda

de renovada ,que poAsibUitasAe o "Homem total",e o fada de Aerem lida* e 

apreciado* num estrato social relativamente estrito, circunscrito aos arredo

res de alguma pequena e media burguesias univeráitariamenie cultas,uma veg. 

que a grande maioria da população olhava-oA com elevada Auspeicao e sistemá

tica perplexidade. Quanto a sectores sociologicamente pertencentes ao pro

letariado ,ignoravam-no A quaAe em absoluto,preocupados com OA problemaA dra

maticamente ijiAÍani^icantes,que Ae reáumem ao garantir o pao em cada dia que 

poAAa '. 

O desejo de revolução cultural claramente patente, ne&te movimento, 

ficou em boa parte no tinteiro. Contudo,par nosAo lado,nao negaremos m. pre -
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mente uxgencia de tais txanAfoxmaçois,sob o pxetexto que sao poxtadoxas de 

gxandes dose* de utopia,pois paxtilhamos daquele pensamento eKpxesso m ene

ma» "cxaffitU" dos paxedes paxlslenses de 1968,00 di$ex : " Sejamos xea -

listas. Peça-se o impossível. " . Com um pouco de menas fe e mais ixonia amax-

ga,dlga-se de passagem . 

A concluU este pexcuxso ja um pouco longo,e apos a bxeve analise 

cxítica do Suxxealimotgostaníamos de chama* a atenção pom um fenómeno es-

tetlco queta nosso vex,atinge o ponto mais oxiginal e paradoxal do objecti -

v* analítico que presidiu ao estudo que t*mas vindo a fagex neste "paxagx*-

fo" do nosso txabalho. istmos a pensa* na chamada " Action Painting."',movi

mento que apaxeceu nos 6.U.A. nos anos que se seguixam ao fim da secunda guex-

Jta mundial f t05 K 

Csta tendência pictórica constitui a pximeixa gxande manifestação 

de vdainalidade da pintam americana, cuja gexaçao do pos-guexxa ixa apte. -

Aentax alguns nomes notareis no conjunto das manifestações cultuxals,paxtl-

culaxmente no domínio da Utexatuxa ( 106 ) . Ate' esta altuxa,as xeali^açoes 

plásticas mais cuxiosas da colima dos ístados Unidos cixcunscxeviam-se so -

bAetudo ao campo da axquitectuxa ( 107 ),0 que de cexto modo noa é de espan-

taxtdado que o acelexado desenvolvimento tecnológico-cientifico da civilip*-

çim mexicana, pexmitiu txansitax paxá esta axea,soluçoes e pxoposias de gxen-

de oxiainalidade e intexesse. 

No âmbito da pintuxa,o estUo vigente atk a segunda guexxa mundial, 

nao anda muito longe de um xealimo apaxentado com as linhas de foxçe acade

mistas e natuxalLstas ou aã com cextos elementos foxmais pxoxÀmos das visées 

penegíxlcas e gxandiloquentes do "xealismo socialista". íste inespexado sal -
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to qualitativo da piniuxa mexicana tem ,a OOAAO vex,alaumaA nelaçoeA com 

o conflito de. J9J9 / ^5,poio em consequência da ocupação na$i numa boa pax

te do continente. ewiopea,aAAÍjd^Ae a um fluxo miqxatoxio que tem como uma 

daé metoA pxincipaiA o continente. amexlcano e em paxticulax oò iM.A, àn 

txe eAAe vasto conjunto de xecemcAeaadoA, encontxamAe um gxande numexo de 

intelectual* de maiox ou menoK fama,na Mia gxande maloxia. escapando as pex

seçuiçoes alemão que, como e obvio, considexavam como pexigosas e subvexsivas 

aé suas actividades. Hesòe gxupo de emigxantes,na genexalidade bem xecebidos 

pau um pala tão carecido de "individualidades",destacaAe um significativo 

numexo de adeptos do movimento suxKealista,que se. encontxava entoo no fim do 

Aeu apogeu, A influencia que estes axtistas e esta coxnente vao tex nos jo 

vem cxiadoxes amexicanos e devexoA notável e pexóistente ao longo do tempo, 
■* ' • 

poli a conóclencia amexicana tem caxactexlóticas que a toxnam paxticulaxmen

te. xeceptiva ao ideaxio sunxealista,. 

Como ixemos vex, a "Action painting." podexAera txadu$L\ pox "pin 

taxa em acçao",Lato e, AÍtuaçao Aegundo a qual o male impoxtante e 0 acte 

de pintax e não "aquilo" que se pinta. Aqui,assistixemos ao fim de um comi

nhm que pi tinha vindo a Aex abexto pox OUÍXOA movimentoA,no qual a pintuxa 

eócapa a extexioxidade do mundo, toxnandoAe um xefexente de AÍ pxopxia. Aé

Aim,a obxa constituh~se como uma espécie de "xevelaçao" em eAtado puxo de 

momentoA ÍKxevexsiveis,apaxiçao bnutal de momentoA de conAcienda jamais 

conhecidoA. O eApaço da tela e ocaáiao paxá o pexcuxóo agitado de um gesto 

em acçao,duma moo libexta de objectivos xaclonalò, esgotandose e consumindo

Ae no dinamismo da Aua pxopxia txajectaxia ( 108 ) . 
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0 adida nao e poxiadox de um "pxojecto"',dmta intenção antexiox 

ao acto cxiadox,nao pode, expxeAAOx com claxega o que pxeiende executax,na0 

p/teve. a dwtaçao da cxiaçao. t~da,poae. Aex maló longa ou mala cuxia,e o Aeu 

fim nao e ddexminado pela consciência dana dum objectivo que Ae atingiu, 

maó Aim pelo ceAAox da agitação convutdva dum gedo que, a ceda altwta, 

Ae delem ( ICf) ) . DeAia fonma,a obxa acabada e quoAe como o gxafiico de. um 

AÍAmo,AÍnal dum 'acontecimento" que. Ae paAAOu alguxeò e que deixou aAóinor 

ladoA no papel algumoA linftaA,aixaveA doA quaiA AomoA capageA de xeconhecex 

a dimenáao apxoximada do abalo f //O /„ Na "Action painting" a pxeciAoo e 

a cedera do "abalo" que a pnovocou e claxamede menox e a maxca que deixou, 

toAnaAe pox LAAO mala enigmática e poKadoxal. AAAÍM, em algumoA doA obxaé 

que. malA xadlcalmente. Ae inAexem dedno deda coxxede, encodKamonoA pe 

Xante urn eApaco Aem oxiedaçao pexceptlvel denixo doA cooxdenadaA uAualé, 

uma ve$ que OA nocoeA de "em cima" e "em baixo",a "eAquexda" ou a "dixel

ta",em "pximelxo piano" ou em "Aegundo plano",deixam de fiagex AentiAofxepb

xedeA eApaciaiA pedencedeA a urn outxo mundo '. 

on enoxmeA AupexfldeA aAaim pidadaA,o adida xecoxta aqui e 

all algunA pedaços pduxatteloA —■ movido mala pela moo do acaAo,do 

que pdo facto de conAldexaX que Aao OA "melAoxeó bocadoA". Sendo o ado 

cxladox uma vivência eApodaneamente foxmulada. o "(...) tedemunho foxiul

to dun puvgmedo da continuidade lempoxd,o enquadxamento e axbltxaxio,em 

nada aliexando a qualidade deda ex.pexiencia,em toda a pade Igual a AL px&

pxia." f III ) . 

Contudo, ate a eApodaneidade geálual mais de&c.ontxolada, pode. nao 

Aex ainda Auflciente paxa eAcapax ao ixxompex ocasional de cextoA foxmali 
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dale* e momentos "organizados'', vestígios confusas dum tu pesAoal e Indlvl -

duatl^ado, traços longínquos e deformados, impeditivos da expressão do 'elan 

vital" presente ao ado de. vive*. ( H2 / . tsta obcessao de abtoluto e exem

plarmente vlâlvel na obra de Jackson Pollock que,na tentativa de anular es

ta presença distante, da "reflexão", esta cmplicidade entre a tela e # gesto, 

passa a "lança*" ou a deixar "coin" a cor sobre a superficie, abandonando-se 

Incansavelmente, à interioridade puxa,ao ponto gero do automatismo Inconscien

te ( 113 ) , Na nossa perspectiva, nunca os MtrrealLótaá foram capares de. cher-

goK ião longe,apesar de grande numero das suas intenções se encaminha/bem nes

te sentldo,mesmo assim não conseguiram anulou a presença persistente da cons

ciência e da ra^ao,companheiras insidiosamente pertinentes da aventura humana. 

Cam a "Action painting." encontramo-nos no limiox da experiência, pu-

Ma,da vivenda original,quase nos atreveríamos a dl^er,do "happening, mlstl -

cm, ftargit Romell defende,com surpreendente originalidade, que o idearia prer 

tente, a este. movimento e a estas obras se. adapta com grande eficácia ao ml -

to americano",para amem " (...) a hlétoria,e a aventura do pioneiro face mo 

espaço infinito e ao tempo incomensurável dum continente sem limites e sem 

uma historia previamente conhecida. âste,armado com a sua coragem e com a 

tua espontaneidade improvléadora, realiza uma conquista sobre a Imponderável 

imensidade do ambiente. (...) C assim que o mito da acção e o espaço aberto 

estão Intimamente ligados no pensamento mítico americano e constituem os fun-

damentos da acção e criação americanas : fundamentos idealistas e imaginários 

sobre os quais o Americano constrói a sua realidade. " f iiH ) . 
— f t * . „ * 

rorem,na America do paá-guerra,este sonho aparece mau nos écrans 
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de cinema ou nas sentes dcT,Vt do que num quotidian», em vias de. sen aettr 

cedo pelo "chldet" e pela Coca CoJta, Pollack,a» nefuçian-se no espaço caó

tico dai suas telas,pioneino do inconsciente., abandona o seu coKpo e. o* seus 

çestos em novaé e. infindável* pnodanias,quimena alquímica q/te. nenhum fumo 

ou nuldo podem poluix,nem quoique* agente, da pananoia penvensa dm Mac 

Canthu leva/ta a codeína electnlca ( fl$ ) i 

Desta fonma, atingimos o pnlmeino objectivo que nos tínhamos pno-

posto explonan. Cabe agona neflectlnmos sobne o panametno predominantemen

te "nacional'' présente noutnos domínio* cnlailvos,que coexistem com aque -

les que acabámos de anallsan e que penconnem uma via contraditoriamente com

plementar duma "paixão" subjectiva fortemente representada neste nosso se -

cal». 

Paragrafo IV — Huma vertente oposta aos problemas 

que temos vindo a analisax, pensamos sex util refenlrmo-nos ao movimento Cu-

bista,uma das primeiras e {oxiemente contAoveKSas atitudes estéticas do se?-

calo XX. isto consente,pana seu bem ou mal,e associada pelo grande publico 

a quase totalidade da /bete contemporânea,devido as"deslocaçpes" que pnodug. 

com a sua visão do mundo,a "distorção" delibenada dos objectos que se apre-

sentam como uma espécie de camana de tortura pana os olhares habituados a 

percorrerem as múltiplas perspectivas e expeniencias duma "visão" tacitmen-

tm. admitida como nommai. 

Poma este aspecto c/iocanie do Cubismo, que tanto impacto causou e 



causa ainda em tanto* espectadone*,muito contribuiu uma bnpmmsa *ensacio~ 

nalista que, ao explorar *uperflclalmente tal contente, nao {oí capa$ de ex

plicar o* objectiva* de tal atitude, mantendo-se a maionla daá ve$e* numa. 
i 

perspectiva {alteada, explanando ridiculamente o* acontecimento*, *ugerindo 

a "loucura" do* artista* f H6 ),que cobririam cm tal manta a *ua incom

petência, pana desenhar, pintar ou esculpir como mandam a* regra* da *acroô-

santa e divina Ante ! Nao *erá este o momento metodicamente oportuno pana 

tecermo* ampla* considerações dentro dm campo que poderiamo* definir cento 

uma "*ocioloçia crítica do gasto", &' que talveg venhamo* a fa^er noutra al-

txvuz. 

Todavia, não podemo* deixa*, de a**inaloK que, a partir do Renascl-

mento,*e verifica uma tendência crescente paxá *e criarem ruptura* cada ve$ 

mai* profunda* entre o* objecto* e*tetico* produzido* e o* e*pectadoJie* a 

qae potencialmente *e de*iinam f i/7 K £&ta* "fracturas" agravam-*e irre-

mediMvelmente a partir de finai* do *eculo X/X e duxante todo 0 *eculo XX, 

criando um progressivo Isolamento *oclal ao* diferente* criadore*,que cade. 

ve$ mal* tendem a cair numa marginalidade que,*e em determinado* momento* 

histórico* *e antevê como inevitável f i/8 ),em multo* outro* caso* e uma 

manifestação de narcisismo e *nobiMo, consciente ou inconsciente, para a ca-

*o pouco importa . . . 

£*ta atitude >pi;.;em certa* circun*tancia*,pode ate propiciar cko-

Ktido* rendimento*, numa *ocledade que pela *ua unidimensionalidade crescente, 

cada veg. mai* *ente nece**idade que lhe apresentem numa bandeja caso* bipvi-

ro*, exótico*,*u*ceptívels de atenuarem o tédio da* vidas cinzenta*, gasta* no 

dolorosamente repetitivo "metro-boáloé-dodo" f /f? ' .' 
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Hao fvœiejvietmoa,pon ag.ona,inAÍAtin. maio rm&te oApecto que,a noA-

Ao vex,e dû A maio CWUOAOA denino daà vanioA gonaA analiticoA que a cAteti-

ca noA abne e Ae lhe figemoA aqui opneAAada nefenencia, deve-Ae ao facto de 

penAonmoé que nem aí ÒV anoA que paAAanam ja desde o inicia do Aecttlo,foi 

capa£ de ''necictan" visualmente a çnande publico,a fim de ele melhon Ae po-

den integnan nos aventunoA e&teticaà do movimento Cubiòta ( 120 ) . 

A deslocação penceptiva que. este, anupo pnopoe e,apanentemente,de 

tal maneina violenta Aob o ponto de visto fonmal,que ao escapan-Ae AUtema-

ticamente à clósAica pengunta pelo Aen que todo o espectadon medio tende « 

fayen de imediato ( 121 I, facilmente é classificada como aventuneÍAÍsmo,A&-

bnetudo Ae a compananmoA cem OA gnandes obnas "jtealiAtoA" de antanho. Con -

tudo,nao AomoA de opinião que qualquen espécie de AenAacionaliámo fácil te

nha eòtado noA objectivo A pnimeinoA do anupo cubiAta. Pelo contnanio,pensa-

moA que a Aua investigação e pAicoloçicamente Aincena e metodicamente no -

nesta. AA conAequenciaA AOCÍOÍA doA AeuA tnabalhoA acabam pon lhes eòcapaK 

( alias,nunca ninçuem pode contnolan em. aÒAoluto OA conAequenciaA AOCÍOÍA 

de qualquen acção, mana qualquen modalidade do agin i ),nada maiA nestando 

do que OA OAAUIUA. a bem ou a mal, tentando nao deixa*, que eloA Ae conAtituam 

como campoA de pnessao externa*, AUAceptiMeis de pentunban a andem intenna 

do Aett "discunso" ploAtico. 

RefenimoA ja maiA do que uma ve^,ao eAcnevenmos Aobne o CubiAmo, 

o conceito de "anupo". Pensamos Aen necesAonio alentou pana o facto de,nes-

te coAo panticulan,o conceito Aen abAoluiamenie impnescindivel pana uma cla-

na compneenAao deAte movimento. A tnadbçao kÍAtonica maio fontemente pnesen-

t& na noAAa cultuna, pnopoe como exemplo e modelo maiA divulgado de cniadoK, 
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a pexsonafiiLade individual excepcional,que pnetende divulgan as muííiplaó 

facetas do seu mundo iníenion,ainaves de. objectos estéticos da sua pnedc-

lecçao ,os q/ualá tnansmUiniam a um publico "possivel",a niquela fecunda 

duma senie de. vivências excepcionai* f 122 / . Pnetendia-se quase sempne 

que o espectadon se identificasse com o anti*ta,atnaves do "medium que se~ 

Jiia a 06ma,e quanio maia pKofunda esta identificação fosse,mais penfeita 

senia a contemplação estética, /festa dimensão,o antista tonna-se uma espe-

cie de pioneino de expeniencias oniginais,inacessiveis a maionia doó mon. » 

tais,a Aua vida e um somatonio de aventitnas passionai* nequintadas,manan -

dal de tontuosas elucubnaçoes na* espessas e sombnias flonestas da ttica 

e da Metafísica,que aos olhos do espectadon nao KOKO se iofinam sinonimo* 

de qualidade innefutavel e indiscutível, manca divina do fanon cniatb/o des

tes candidatos a Zanatustnas ! 

t/da imagem do cniadon como individuo excepcional, ainda hoje. too 

divulgada em vastas camadaò de publico ,nao e intninseca e essencial ao fer-

nomeno estético, encontnando qualquen estudioso apKeAAado napidas pnovas des-

te facto. Bastana fa^en nefenencia a gnande maionia da actividade eótetjjca 

daó cultunas pitímitivaá ou a anande ante medieval eunopeia,naó quai* encon-

tnamos nao tanto a manifestação de "individualidades" socialmente e psicolo

gicamente localizada*,ma* sobnetuda a* anande* fonma* aenai* de pensan e óen-
m* 

tin duma alma ctite.cti.va, duma. cosmovisao englobante, muito pouco pneocupada com 

a* penipecias do* "eu*" singulanes ( 123 K Pan outno lado,estes eu* singula

nes,imensos num nicho cultunal que se nao pneocupava ainda com o elogio da in

dividualidade, nem sequen se sentiniam fnustnados pan nao se assuminem nodical-

http://ctite.cti.va
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mente, como "difienenteA1'. ÍAÍOA conAidenaçoeA nao pretendem Aen uma ne/uia-

çao do dineito a cniaçao individual,maò too Aomente uma chamada de atenção 

pana OA penlaoA e limilaçoeA hi&tonicaA de tal atitude, e a& penvenAoeA caiar 

tivoA a que e AUAceptLvel de noA annoAtan um caminho que eAta muito longe, 

de Aen o único poAóivel. 

c um pouco eAta "Auápeita" do individuo,este canAaco doA aveniwwA 
0 

maié ou menoA iAoladoA de Aubj&cii»iaadeA encapeladoA e incontnolavei& que 

leva OA cubiitaA a fiagenem um compaAAo de. eápena, incidindo a lug pÚM da. A** 

$ao no domínio da conátxuçao pLcioxica» Tomando como ponto de panilda a afJjt-

maçao Aeaundo a qual "lie moi. eAi haLAsablen
tAentem a neceAAidade de Ae conA-

tLtulti como anupo de /usflexao e cniaçao,de poma a pnecavenem-Ae contna OA 

deAvanioA dana imaginação Aem limiteA ou fjtonteinaá,, Â& tnocoà de imp/teAAoeA 

no intenta», do gnupo,a conAciencia cnitica Aobne a função pneAente e paAAa-

da do acto cniativotoA pnoblemaA fjonmaiò e tecnicoA que a Ante Ae poemtAao 

interminavelmente debatida* ao longo de inumenoA AeAAoeA de tnabalho, cujaè 

concluAoeA acabanao lentamente poK Ae tnanAponman num pnoanama de acção a Ae-

auií com nagoavel niaon,pon paute, de todoA OA panticipanteA. c eAie conjunto 

de ciAcunAtancioA que noA levou a chaman panticulan atenção pana a noção de. 

Gnupo dentno da comente cubi&ta, acentuando bem a connelaçao existente entre 

OA obfutA ptuodugidoA pau eAteA homens e um pnoanama previamente traçado, 
* ** ' 

Convém Aalientar tombem que houve cincim&ianciaA pnopidaá ao de -

Aenvolvimento deAte "moduA vivendi",que Ae nadicom no propria tipo de nela. -

çoeA Aociais que Pariá do principio do Aecuto acabava pon favorecer. A fun -
ça centnipeta de&ta cidade,que exencia a Aua atnacçao como um doA pnincipaiA, 
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senão o principal centno cultural europeu era ja antiga e, vindo* um pouco 

de todo o lado,todoA aqueles que queriam tentar a Aua Aorte, fulgiam a Mia 

"*aL*on a Pari* " . . . OA meia* cultural*, cientifico* e intelectual* da cl-

d(td* fervilhavam de. acontecimentos e ai peSAoaA que pana ta iam tinham, o 

objectivo generalizado de aprender, de contactar, de Ae mostrarem e de ten

taient um "triunfo" neáta espécie de Cidade - ftito da cultura europeia. 

Muito* destes aventureiroAtdeAprovidoA de condiçpeA economlcaò 

minimamente aceitável* pana Aobreviverem sem. aflicoe* excessivas perante 

OA quotidianos atmoços, jontaM.es c dormida*,tinham como Aocorro ultimo o 

braço da amizade e da Aolidariedade de companheinoA em circun*tancla* Aeme-

ihanteA, junto do* quaió alguma Aotuçao Aempxe haveria de Ae encontrar. CA-

teA grupos, composto á poK gente das mai& diferenteA formações e intereAse*, 

povoavam OA cafes panisienAeA, OA inúmeros botequins e baneA de Montmartre 

e do Quartier Latin, {agendo fervilhar OA esquinas e OA ruas de aventura e 

de futuro,ck gloria* e fracaASoA. Ho grupo cubista encontramoA com sLgnlfi-

cativa permanência homenò de formação cientifica,matematicoA e físico*, cu

jo espirito rigoroAo em muito contribuiu pana a procura de rigor e de na -

clonalidade que pautava OA objectivos deste movimento. Nao podemoA ignorar 

OA influencia* exercida* pela geração impressionista e expressionista AO -

'te este* homens, cabendo-noA todavia AalientaK que esta relação Ae exex.ce 

pox. oposição e nao pau continuidade» Assim, o caminho a percorrer e oposto 

aquele anteriormente txaçado pax. es*es dai* movimentoA, quer no domínio da* 

técnica* utilizadas,quer no do* objectivos e conteudoA do acto de pintoK. 

Parece^nos Auficientemente dano o pxoposito de construir o "obje-

http://jontaM.es
http://exex.ce
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cio eAtético" em baAeA AolidaA,pxopicioA a meditação e xeftexao XÍOOXOAOA, 

exoxciAondo paxá fioxa do campa cxiativo todoA OA componente* ex.ceAAÍvamen-

te AubjectivoA,ou cuja coloxaçao « conteúdo noA lancem paxá uma pexApecti-

va R&nânttca do mundo e. da vida, ÍAÍO. pxeocupaçao de xiaox e xacionatiaade 

mmijj&êimda pox eAte axupo,encontAa-Ae em Aintonia com pxeocupaçoe* Aemelhan-

teA que podeJtemoA encontxax noutxoA axeoA da cxiaçao cultuxal,iniexeAAaaaA 

tombem em dax eAtatuto cientifico aoA muttLploA campoA do Aabex em que. Ae in-

Aexem. A títmlo de. exempCo,nao podemoA deixax de. Aalientax a intenção HuAAex-

liana f 12** t de. Lancem. novoA baòeA paxá a FiloAofia ( 'TÍLOA»{JM como ciên

cia de xiaox" ),axxancando-a aoA pexiaoA do fiLátoxiciâmo e do pAicoloaiámo, 

lmxcando-a como uma conòtxuçao pxoaxeAAiva ao lonao doA tempoA, independente 

do* bon* ou mauv htmoxeA do A filoAofoA quefAeçundo> HuAAexl,tantaA vegeA a 

maltxaiaxam '. 

£AÍU pxeocupaçao de encaxan a inueAtigaçair eótetica como pxoblema a 

{andamento», de xai$fLeva OA CubiídaA a dividixem o Aeu txabalho em difexen -

ieA /-MA*é,complementaxeA entxe AÍ e de cexto modo pxoxÀjkaA do pexcuxAO que 

DeAcaxteA pxopoA na Aua aboxdaaem da pxoblematica filoAofica, nomeadamente: noA 

ReçxaA do Método. De&te modo,o pximeixo momento teoxico Aexa "analítico ,ÍA -

to e,tem como pxeocupaçao exctuAiva um eAtudo do objecto noA AeuA difexenteA 

componenteA e pexApectivaA,numa pxocuxa daquilo que eòcapa ao eAtatuto pexcep-

tivo,exjexcicio paciente de "de^compaAÍçao",em buòca daquilo que pexmanece pa

xá atem daquilo que paAAa,acto Aimtltaneamente coçnoAcitivo e exiativo, pxeAen-

te numa exauAtiva peAqui&a eAtxutuxal* CAÙX via, que uttxapoAAa natuxalmenie OA 

dadoA tmediatoA da pexcepçao que tonto Aeduglxam a aexaçao impxeAAÍonÍAtataca-

baxa pox levax a cariAtxuçao dum univexAo eAtetico no qual OA objectoA Ae xeve-
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Jbm. Aob facetoA ineditoA ( 12$ ) ,cauAa imediata pana a AenAaçao de aaneA-

AOO vLòual e conceptual que pnovocou e pnovoca ainda a Aua contemplação 

pan. un eApectadon "deApnevenido". Panem, pana que tal deAidenata Aeja atin

gida, tonna-Ae impneAcindivel afoAtan do caminho iodoA OA banneinoA que. poA-

Aom peAiiuihaA. a pnoanama eAtabelecido, VejamoA poiA,o que acontece. 

tm pnimeino lagon, notamoA un deAinteneAAe pela utilização bnutal 

da can. ( /26 ) como componente p/aAtLco fundamental doa AUOÓ obnoA. Tal de

AinteneAAe e motivado pela pentwibaçao que A Aua exceAòiva utilização pno

voca ao nivel penceptxvo,peloA peniçoA de empatia ou de nepulAa que pode ge-

nan,pela canga "hipnótica" de. que e pontadona. Saliente-Ae. que, cm eAta aflnr-

maçâo nao pnetendemoA de fjonma alguma digen que OA CubiAtaA nao utiliganam a 

can,que Aenia obviamente impoAAivel, ÙeAejamoA too Aomente deAtacan que a pa

leta utiligada,tem a pneociipaçao de eAcapan aoA ionA "quenteA1' e emotiva* tan-

toA vegeA uAadoA pan "favveA",impneAAÍonlòtaA e expneAAioniAtaA,nefuçiando-Ae 

em coneA plana* e AupeKJUciaÍA,em ton* pùoA f pneto, cinzento, coAtanho, etc, ) , 

cniando uma paiAoaem cAomatLcamente neutna,gelidamente tnanquUa, pAlcoloalcar 

mente pacifica e pnopicia ao acto nefilectido e conAciente que conAtitui a cnla-

Çao cubiAta ( t27 ) . 

6r Aegundo lugan,e patente o abandono doA temoA mundanoA,na maiania 

doA obnoA deàte gnapo. OA muttlploA eAtimuloA do mundo extenian,que tantoA tna-

balhaA AugenJuum OA genaçoeA pnecedenteAtAao necatadamente abandonada*,poi* a 

intenção da obna nao e a de canton uma "hiAtonia" que nemeta pana 'fana de Ai , 

ma* pelo contnanio,o Aeu ob/ectivo e o de Ae "ne~<Jlnan" Aobne AÍ pnopnia,*» -

bne o Aeu eApaço intenion, limitado pela* pumteinaA lineaneA do matenial uti -

ligada. CxemoA aAAÍm,poden explican a nagao pela qual o "mote" da* Jlatunega* 
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,'kwLcu e too abundantemente *et*atado po* &óta co**ente,dado que nao e multo 

natwuil exlátUum exa*cebamentoA da Aiòjectlvidade, pe*ante Ae*ieA de modeA -

ÍOA objecto* colocado A Aobne uma AupeA.fl.cLe plana f 128 ) . 

Net ve*dade,nao Aenao alçunó copoA ou çwvtafxiA ou umaA VOÇOA peçmA 

de. f*uta AilencloAamente dlAponLvel&,pe*ante o olha* duo pinto*, que pe*tu*ba-

*mo m. atenção- e OA exiaencloA da Aagao anatLtLca,a nao Ae* em. excepcionou 

caàoé de condenável aula ou de famélica Aituaçao biologlca,que pode*ao le -

va*, a tentação de imagina* uma tnuculentõt. Aalada, imediatamente deAt*ulda*a 

doA fonteó inápinadonaò da ob*a .' Po* out*o lado, como a metodologia utill -

2*rla peioA pinto*eA cublátoA, implica uma monoéa obAexvaçao doA objecte* * 

analLóa*fobAe*vaçao que p*eAAupoe langoA momentoA de "poAe",e altamente van-

taJmAa> te* a dlApoAiçao obbtcioA doceÍA e imoveÍA,que Aupo*tem Aen p*ote*te* 

todo aquilo que nenhum modelo vivo Aenla capa^ de aguenta* ( /2Ç I. 

6B ultimo luaa>i,*efl*a-Ae que a dimenóao "plana" do Cubíámo anall -

ticopAem pneocupaçoeA de pe*Apectlva, abandona a pintum OA unicoA dimen&oeA 

poAAlveló na tela ( compuimento e laxauna ) , mantendo-Ae dellbe*admiente a 

Mia uAupe*flcie". Soo *egeitadoA todoA o A compmmlóAoA com a vléao quotldut-

na do A objecloA,*eau£Índo-Ae o movimento a uma AiiceAAao de irtótanteA que Ae 

Aob*epoem no eApaço que OA Aupatta ( tjD ) ,no intuito de maia profundamente 

OA dÍAAeca*,encont*ando a Aua natwtega intima. CAte ex.e*clcio p*odug,natu*al-

mente, viAoeA novaA e bidonna* too ca*acte*ÍAilcamente pa*adoxaÍA,qjue *apLla -

mente Ae to*nam elementoA inconfundível* na idLoAÍnc*aáia cubiAta. AA ima -

gene compoAiloA daqui *eAultanteA,Aao uma eópecle de aglomenaçao de dlfe*en-

teA pa*celaA duna Aoma que Ae encontna ainda po* fa^e* e cujo neóultado Ae 

http://AupeA.fl.cLe
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ianoAa,peAApectivaA mùltiploA e acumuladaA,cuJa coexencia devenemoA pAOCU-

Aax aobn.eMu.lo noA meandxoA da Ragao, 

ApoA aquilo a que chamamoA o pximeixo momento teonico da eAtetica 

cubiáta ( fate. anaiLuca ),Aegue-Ac a piAe "AÍntetica",peAfeiiamenU natu -

nal dentxo da metodologia que Ac. pxopuAexam pexconxex. C nonmal que a AIM 

experiência pictóxica oAAuma a neceAAidade de. nerconAtxuiA aquilo que 'ana-

lÍAou",xe£a$endo a Aeu modo CAAC mundo intexcalax,oniainado na foAe analiti-

ca. Contudo, oA objectoA-AinteAe que OA obxoA noA apxeAentam,nao conátituem 

um xegxeAAo a optica tAadicional,maA Aim uma VÍAOO txanA^iauAada,que incox-

poJut em Ai OA KeAuttadoA do momento analítico, apxeAentando-noA uma paUaaem 

pjctóxica inédita,onae. Ae pxeAAente novamente a existência dam eAqueleto in-

teJinOfduma oxdem nova,canAcaadamente conceptualLgada ( 1}I ) . HeAta faAe , 

o pinion. atxav&A dum exexcicio intelectual,pnopoe um "objecto" Aem a pneo -

cupacao de o tnanAmiiiA em todoA OA AeuA deialheA analítico A , tentando captax 

aquilo que conAÍdexa como maio eAAencial e AÍçnificatÍMO da Aua. eAínutuxa. 

Caber-noA ainda xefjenix dai A factoA que noA panecem de xelevante. 

impoxtancia pana uma boa compxeenAao deóta atitude. eAtetica. Pa* um Imo,a 

impontancia mani£eAta da influencia exexcida pelaó OXÍMA nao-euAopeiaA,paA -

tLculanmente pela Axte Negxa f Afxixana ),na {oAe de annanque do Cubiémo 

f 132 ) ; pox outxo,a Aituaçao de. compxomiAAo em que a eAtetica cubiàta Ae 

enconlA* com o mundo da \ealidade extexiox". No pximeixo COAO, f a inflmen-

ci* doA anteA nao-ewiopeioA ),a Aituaçao nao e inedUa,poiA ja expexcenoLOA 

anten.ion.eA Ae tinham Aocoxnido do univexAo fnmaí extna-eunopeu,elemento der-

veAOA intexeAAante pox aquilo que manifeAta quanto ao canAaçp e eAçotmmento 

Aentido pox muitoA homenA,Aelativamente OA poAAihilidadeA duma cultwut em CAÍ-

http://aobn.eMu.lo
file:///ealidade
http://anten.ion.eA
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Ae. OA "pnimitlvoA" já não AOO olhado* como OA "AelvaaenA1',cmeciaoA de io

da, e qumlqu&K civilização oa cultuna, Mundo valoxigadoA pela pwega e oxiai.-

nalidade doA AUOA cnlaçoeA eAÍeiicaA,nao contaminadoA peloA "maleA" da Civi-

lÀgaçw. .'.ÍAla atitude implica um abandono gnadual do exceAAivo amplexo de. 

AapeKÍmidaae,bem pxeAente noA maÍA difexenteA AectoxeA da "inteU^ent^iM-' 

ocidental. 

Tal adeAao leva também a uma aecupenaçao da "ante popula*." eumpeia 

que, afoitada doA gnandeA cenùioA da culiuna oficial, começa tombem a Ae*. VÍA -

ta com um olhaA. diferente. Como dado menamente exemplificativo, Kecanae-Ae a 

importância da anavuna OHlenial,paAÍlculanmente a JaponeAa,na obm de Van Goçh 

a pojdUbt da foAe de /UleA,e o deAvlo Aofnldo pon. Cauain,hlMoxicamente penien -

cenie ao çfmpo imp*£AAÍonlòta,do qual definitivamente Ae deAvia,Aefuçiando-Ae 

na doçuxa doA HOAÍOA e doA paiáaaenA doA maneA do Sul,caKftegadoA de ofenendoA 

e de ameaçaó ( /33 ) , 

No coAo especifico do çmpo cubláta,e aAAa$ conhecida a pneAAm AO -

bxe este exercida pela obna de Ceganne, unanimemente aAAumido como um Aeu genl-

ai antepaAAado,e o OOAÍO que eAte tinha peloA moAcanoA neanoA que tanto apta -

clava. ÍAtoA obnaA paAAibUÀÀanjam cnian a AugeAtao de profundidade, e de peJU -

pectlva,Aem utUlgaA OA "linhoA de fuga" ou o tAadicional "claxo-eAcwto,',pma 

Auaetii/t um vaume. Tudo Ae poAAava num joço infinito de articulação de planoA 

numa Aupenficie igualmente, plana, de IneAçotaveiA poAAibilidadeA combinatoAioA. 

O Aeçundo COAO que pneiendemoA nefeniít e,como ja foi dito,uma tenta

tiva de nefJtectin. Aobne a AÍ±uaçao de compKomiAAo em que a eAtetica cubiAta Ae 

encontAa,peAante o pnoblema da \ealidade extenlox",como estimulo paxá a elabo-

file:///ealidade
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nação daá AuoA obnaá. Aparentemente ,e numa ptimeina aruiliòefpatecenia qjue. 
* 

com o movimento cubiAta no A encontAoniomoA em plena Ante abAtAacta,dada e#-

tan ultnapaòAada a nealL&mo vL&ual e óptico,peloA nagoeA q/ue acabamoA de exr 

pon. Contudo,nao podemoA eAquecen. qfieapeAOK de tudo, continaamoA a encontnan, 

noA vaxioA obnaA deAta connente veAtigJLoA inconfjundLveLá do mundo extenion., 

identificáveiA com maiox ou menon di/lciildade,niaA Aempne pneAenteA f / i 4 ) . 

A técnica utitigada deAloca o Objecto,tnanA£onma-otmaA nunca Ae 

libenta nadicalmentie dele, quanto mai-ò nan Aeja como nefienjente que e neceAóa-

nxa decompon.,pana melhon conhece*.. AAAÍm,AomoA de opinião que Ae montem uma 

frágil ponte entxe " intexiox" e "extenion." da obna,atnaveA da qual a "munda" 

Ae inAinua em diálogo diflciJ.,maÍA ainda poAAivel. PenéomoA eAian. na fiiontei-

Ha da ante. abAtnacta,moA ainda do lado de "ca" ... 

A autonomia da obna AO Aena total quando eAAa ptagil ponte fia/t COK-

toda, facto que nao tandana a acontece*. Pata que tal tnanàito Aeja poAAivel, 

e neceAAaJiio que a obna Ae (jecke em AÚ p>iopitia,qjue o Aeu conteúdo Aeja encana

da exclusivamente como uma coÍAa~em-AÍ,cujaA unicoA negnoA Aeitao aé da Aua dia-

lectica intenlon.,da anticulacao intima e vaniavel entne OA linkaA,coAeA,ptanoA 

ou volumeA, "VÍXIOA" AuApenAOA num eApaço imaçinoAio f 135 K NeAte. neino AÍlen-

CÍOAO,* MatuKepx monneu '. 

O deAejjo de nadicalidade. pneAente no fXAcwiAo cubÍAta,a Aua vontide 

nacionalmente ongani$adona,a Aua paixão abAoJLuta,inao deixan manca indelével 

na ante eunopeia poAtenion a pnimeina auenna mundial, e nao noA devemoA Aunpner-

enden Ae outnoA levanem ate ao /Um,um caminho deixado agona em abento. Pet ia. -

MOA que eAta via puni/icadona,acabana pon encontAon. o Aeu tenneno de eleição 
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em conAtnuçoeA abAlnadoA de Aahoi aeometnico que,de Aimplificaçao em AÍM-

pUfixaçao.noA encaminham perna uma espécie de oonto $**> da pintma,na qual 

o axti&ta Ae enconàxwiá com o vcfio da tela te iatjnente pox pKeencheA,aKAOÃ-

iodo pela. eninopia. cAeAcente. e inevitável duma Ragao vitimada peta paixão do 

ttbimo, 

Çfre. penàOK duma obxa de fíatevitch, intitulada "Quadxad» bxanco AO-

bxe fundo bmneo" ( / jó ) ? Princípio ou fim aa pintwia ? 

Pan um todo, simbolicamente, iodoA OA coneA ta Ae encontnam,dado que 

o "bmneo" e o KeAuttado da Aoma óptica de todoA elaò e em todaò eloA Ae de

compõe. ; pm. OUÍAO lado, uma tela obstinadamente bmnea e o convite, a ioda 

mecoA de. novo,apelo a "impneAAao" duma manca humana, fenda bxeve neAAe "nítido 

nulo". 

A análUe feita Aobxe este movimento, numa peXApectiva eAtxita de Hltr-

toKia da Ante. cpntempomnea,nao pneiendeu estuda-lo em pKofundidade,maA too AO 

ptvopoK o encontAo dim panâmetno pnedominantem'tie nacional na conAtnuçao este -

Uca,complementa», daquele outno que a linha himpneAAÍx>ni^ta-expK£AAÍonUta" exr 

pXjtAà* e que.,n.epetÍmoA,noA poxece eAioK moiá do lodo de tudo aquilo que de. "afe-

ctivo","AenAual" e "inAtintivo",a peAAonalidade humana contem. A titulo de con-

cluàâo deAta fa&e que vimoA a conóideAOA.,dUemaA ainda que nao encontmmoA na 

eAtética cubióta ( noA pximeiAOA tempaA,pela menoA .' ),qualqiieK pKemente pxeo-

cupaçao de dax OA obxaA feitaA algum conteúdo de intexvencao no campo AOCÍMI e 

politico, que noA paxece Aex um mundo Alótematicamente auAente do pKogmma. de 

tmbalho que empxeendemm ( fJ7 ) . 

é CIJOHO tombem que tal auAencia nao pode deixox de Aex Aianificativa 
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numa época kUtoAica tão coAAeqada de pAoblemaA nacionaU e inUAnacionaU, 

tão derua de. conflitoA njtaià e potenciaÍA. ÍAta atitude afaita-Ae duma da* 

gjtandtA tendencioA da AfvLe do Aeculo XX, que conáláte. na cAeAcente impoKtan-

cia. da dimenòao ética e potitLca,ao Aenviço da qual tantoA vegeA o* v&toxeA 

eáteticoó caJjiam em AituaçoeA de compKomÍAAo e,em COAOA extAemoA,de comple

ta AubmÍAAao,que acaba poK o A deAtAuÍA enquanto taiâ,Kedu$lndo-Ae a o&ka ao 

papel de Aimpíeá panfleto ( /j8 ) ,ao AaboA doA ciAcunAtancioA e inteAe&Aeé 

de momento de anupoé e IdeotoaioA mau ou menoA aatLtaveÍAfcon£ome o ponto 

de vL&ta de quem OA defende ou de quem OA ataca í 

Nao ÍKtmoA,poK ag.ana,deteA-noA neòte pnoblema cuja impoAtancla mo 

quÍAemoA deixou de oAAinalaK. Contudo,o anitáia nao deixa,em muitoA COAOA,de 

pnobtematigoA a Aua Aituaçao Aocial penante a cÂAcunótancia que o nodeia, in-

teHKogandoAe Aobxe a função e o poKque da Aua actividade criativa,num. mundo 

pttoçJteAAivamente poAAuído peloA objjectoA "Atandanti^adoA1' pnadugidoA pele in-

vaAao doA pKodutoA induAiAiaiA na vida quotidiana. PenóamoA encontxan. duma fiox-

ma aAAag. intexeòAonte eáte conjunto de pteocupaçoeA na chamada "Ante Neva",mo

vimento que tem a Aua expan&ao maia notável noA uttimoA anoA do Aeculo X/X e 

noA pximeiAOA 20/2$ anoA do Aecuío XX. 

PaKaqxafxt V — Acompanhando o Kiimo de piueocupaçoe* que 

começam a pautaK o compontamento e OA anóeioA de AianifiicaíivaA gonaA AOCÍMÍA, 

alguná attLátoA de {onmaçoeA muito diveAAOA entxe AÍ, começam a JjiteKn.ogoA.-Ae  

Aobxe quoi Aena o tipo de tnabal/io qjue podeAao KealigaA,de fama a tentaAem 

http://JjiteKn.ogoA.-Ae
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Aervir VOAIOA Aector&A da amunLdade em que Ae inAerem,Aem com ÍAAO Aacrifjj-

carem o Aeu aoAto de. intervenção no campo eAtetico e criativo. Tal facto Jul-

gamaò poder explica-lo por variaA ordenA de. ra^oeA, entre aó quaiA noA permi -

timoA deAtacar dua& delaó. A primeira e de. ordem "critica, relativamente aã ti

po de. eApectadoreA e de. pu.fU.co em geral,que tem efectivamente contactado com 

aó obraò que produzem. Facilmente chegam a concluAao que o publico que tem a-

ceAAO a iaLà obroA e particularmente xeAtxito,inAtanificante ate,Ae o campa -

rarmoA com a totalidade da população da comunidade, nacional- em que. Ae encon -

Iram inAeridoA, Ojta,tal eAtado de COÍAOA dever-Ae a factoreA que eátao Aobretu-

do dependenteA do comercio daá reApectivoA obraó. ÍAtaA,ao entrarem naó circui-

toé econamicoA de diAtribuiçao e venda, acabam pan in. coin, naó maoA ae. eòtratoA 

AociaU cujo elevada poder de compra leva a rer-privati^acao deAAeò objecto* eA-

teticoA,em detrimento do Aeu aceAAo a conAideAaveiá numeroA de poienciaió eA -

pectadoKeA, económica e culturalmente impoAAibilitadoA de o fa^er f fj) / . 

POK outro lado,havia uma exceAAiva deAvatorigaçao doA chamadaé 'OK -

teA decorativoA" relativamente a "grande ante"',AÍmboligada pela eAcultura,pin-

twui, arquitectura, romance, etc. Na perspectiva de taiA artiótaA,a Aoluçao de 

compHomiAAo encontra-Aer-ia predominantemente do lado daó arteA decorativoA,maio 

liaadaA a vida quotidiana de cada um de noA,capageA ainda de incoKpoKOK um coe

ficiente eAtetico em objectoA tradicionalmente conAideradoA como excluAivamente 

funcionai*. ÍAteA objectoA "Aimples"', e&tao intimamente. liaadoA ao "habita*.", a 

existência privada e publica de uma comunidade. Hao e poiA por actuo,que o mo -

vimento da Arte Mova Ae preocupa com o problema da Arquitectura, no Aeu duplo OA-

http://pu.fU.co
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pecto de ''funcionalichxle-confoxto'^axtijcu/ado com uma dimenAao eAtetico~de-

coxativa,ótm pxeocupacoeA de. xecupexax eAtLíoA paAAadoA,como aconteceu, com 

o fenómeno doA "paAticheA",qp.e ja aboxdamoA. Pelo contxaxio,vexifica-Ae fxe-

quentemente o cuidado de fagex incoxpoxax a tecnologia modexna noA Auaé obxaA 

( /W ),adexindo eAteA cxiadoxeA a AoluçpeA que eAcapam ao convencLonaliàmo, 

nomeadamente peto KecuxAO abundantemente. utilizado doA novoA matexiaié fvi-

dxotfexno,cimento amado, etc. ) . 

Hoo noA paxejce ocasional qpe. o ÂJVLCLO (LtAÍe. movimento Ae. encontre, 

em tnglatexxa,Aendo a paxtix deAte paio que Ae fag a Aua expanAao quoAe mun-

dimt. Se um doA centxoA de intexeAAe da Ante Mova alua em tanna da AxquLte-

ctuxa,e tombem incontxovexAO que. a Inglatexxa tem uma /onça txadiçao de ax-

quLteciuxa "domeAtica",mancada pelo Aentido do confoxto e da intimidade que 

o "tax, doce tan." deve pxopoxcionax '. O intexiox da habitação Aexa o local 

pxiveligiado paxá xecebex objecioA dignificadoA pela Aua canga eAtetica,com-

panheixoA Aignificativamente. AilendoAoA dum eAtilo de vivex Kodeado poK um 

novo xequinte. Hoo noA devexemoA pan eAta xa$ao eApantoK com o facto de. um 

çxmnde numexo de obxaA Axíe Nova Aex conAtituido pox peçoA de mobitiaxio,te-

ciaoA eAtampadoA paxá decoxaçao de intexLoxeA ( xepoAteÍAoA,cobextuxa de AO-

foA ),papeÍA de paxede,loucaA vaxiaAtcandeeixoA, bibelot/* ( cexamicoA e eAmal-

teA )fobjectoA de adoxno peAAoal ( bxLncoA,aneÍA,pi//>eixa4,alfineteAfetc.. ) , 

paxá alem de outxoA cuja enumexaçao exauAíLva Aexia faótidioAo deAcxevex no 

âmbito deAte txabalho ( Ibl I. 

Todavia, exiáte naó oxigenA deita conxente um elemento muita intexeA-

Aante Aob o ponto de. vL&ta Aocioloçico,que nao podemoA deixax no eAquecimento, 
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e que consiste, numa pKimeixa nevalta conAciente contra a pKoduçao ''maquinal1', 

cuja. p/ieAAao começava a fa^eJi-se Aentin com relevante insistência. 

ihdo que a InçLaterna, como e Aabido,f-oi o pais em que primeiro ar-

roncou e consequentemente se desenvolveu a Revolução Industrial,e natural que 

seja no interior do Aeu mercado que apareçam OA primeiros objectos em. Aerie , 

imanem de uma Atandartipiçao que repugna a muHoA artistas,pela fwmoaenei^a-

çao que. tende a criar na vida quotidiana,peta deAumanigaçao que,a primeira 

vÍAta,a progressiva utilização da maquina propicia. Perante a iminência des-

ia agreAAao e por. uma eApecie de complexo de defesa, esteA artistoA pretendem 

reabilitar com urgência OA objectoA que a moo humana e capag de produzir, re-

cuperando OAAÍM a Aua "alma*\incapag. de resistir aoA óleos,vapores e engrena

gens de maquinarias diabólicas '. 

Tal rer-valori^açao do trabalho manual,leva-os a olha* com indisfan-

cavei Aoudade pana o modo de. produção medieval, pana OA corporações de artis-

toa e ariifi.-e.A,que produziam. objectoA ética e esteticamente nao contamina -

doA pela poluição doA nova A tempoA que Ae avizinham. Contudo, tal-ponta de vis-

ta e. tal pAottca estética envolve uma contradição insuperavet em AL propria, 

Aobretudo quando a aKticulamoA com OA objectivoA AOCÍOÍA que esteA artistas 

Ae impuseram. Senão,vejamos .' 

C obvio que OA objectos resultantes da indiístrialigaçao, produgidoA 

em grande nume/to, necesóariamente apnesentam ao publico preçoA maio convidati

vas do que objectoA que preencham funções AÍmilareA,maA que Aejam conAtruidos 

manualmente. £sies ultimo A, devido ao Aeu modo de produção,que incorpora uma 

quantidade Aiçnificativamente maioK de mao-de-obra, acabam obrigatoriamente pox 

file:///incapag
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Ae iottnax. maio caxoAfAe o A compaxaxmoA am OA pnIm.elx.oA. Ona,dado que em 

pnincípiofeAteò axtUtoA pxetendiam que a AW. actividade foAAe ao encor*-

ijw doA neceAAidadeA quoliÁianaá da mahoKha daA peAAoaAfmelAoxando a Aim 

qualidade, de vida,nao vemoA de que maneixa tal objectivo f-OAAe nealx^ado, 

oitaves de objectoA caxi^imoAfinxxmpatb/eÍA am a boláa da maimia dai 

cidadaoA a que. louvável maà ineficapiente exam cUxioidaA,, Ûe&te modo,e 

pan. ixania do deAtino,a clientela que adquixla eótoA novidadeAtexa exactor-

mente a memo, que adauixia tudo o neAto, locupletando-Ae com OA efluvioA da 

"ohm" deAt&A obJ,ectoA}iao humana & medievamente pKodugidoA , , , 

O falhanço' de too booA intençoeA, encontxa-Ae no poético moA inn-

til vixax de coAtaA a revolução induAtxial, tentando n&Aolven. OA pxoblemaA 

"contxa ela'\ A Aolucao e&iana na atitude contfuvda^que conAi&te. na lento-

tiva de Aolucionax. a questão da fjobnicaçao de objectoA de UAO quotidiana 

at/taveA da pnoduçao em Ae/Ue, fugindo ao penico Aempxe iminente doA caminhoA 

faceiA e mediúcM.eAtao incoxpomx pxopoAtaò fianmatmenie agxadaveiA e divexAi-

ficadaAfAem deAlxuix o objectivo funcionai a que eòAeA objectoA Ae destinam. 

Nesta andem de ixleioA, achar-Ae aqui embxionaxiamente pneáente o chamado "De-

Atan'',actijvidade eAtetico-irduátxial ae cxeácente impoxtancia duxante todo 

o Ae\*Ao XX ( tk2 / . 

ÍAia conixadiçao que, como diAAemoA,Ae enconixa naó oxiaené da Ante 

Nova,eAta bem patente no movimento " AKÍA and Cxaftâ" ( " Anteó e OficLoA " Ï, 

cujo deAenvolvimento maiA intenesAante noA apanece a paxtix de I860,ligado AO-

bnetudo ao nome de William MoxxÍA,antLáta de fonmaçao Aocialiáta, que lançou a 

http://pnIm.elx.oA
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ideia de. ab/iix em LondxeA a pnlmeina loja de. axtigoA de decoxaçao e mobilia-

' ' * 
xiapxodugidoA de acondo corn OA pxincipiaA eAteticoA ja xefexidoA. MOÍA iaxde, 

ja na ultima década do Aeculo X/X,inumexoA axquitectoA ade/iem a CAÍBA ponta* 

de vÍAta,dedicando-Ae pxedominantemenie a decoxaçao ( tk$ ),obedecendo a&Aim 

a un " deAep) de AinteAe, txatxAfonmado atxaveA da tuxopa numa doA maxcoA do e/r-

pixito novo (,,. ) in&cxevendo-Ae no movimento de xenovaçao da axqjuitectuxa do-

meAtica,em axande paxte caxactexL^adox da Axte Nova, " f IWt ) . 

A expanâao notável que. eAte e/dilo conAeçabi, pode Aex explicada pox 

dttaA xagoeA mai* impoxtanteA, A pximeixa,eAÍa em intima ligação com OA facili-

dadtA dit comunicação e corn a acelexada xapidep na ixoca de infoxmaçoe*fque Ae 

vexificou noA naçpe* em via* de induAixialipaçao acelexada,nomeadamente atxa-

veA doA livxa* e xeviAta* que. xepxodujem imagen* de vaxioA obxa* de axquitectu>-. 

Ka e axteA decoxatijva*, influenciada* pela Axte Nova, on Aegundo lugax,o can*a-

ço da* "eótiloA kÍAtoxicoAH',exceAAivamente vi*toA,Ja nao awieApondt a* a&pi -

xacoeA de. ampla* gxupa* AociaiA,cada veg. mai* abextoA a novidade,ao pxogxeAAo 

e aoA apela* da modernidade, toxnando-oA Keceptivo* a xenovaçao decoxativa pxo-

poAta pox eàta coxxente. Paxá alem do mai*, ha a vantagem de Ae abxix um mexcet-

do de poAAlbilldadeA ineAçotavei*,bem adaptado a pxoduçao em gxandeA quantida-

deéfAuaexindo choxudoA xendimenta* a homen* corn Auficiente goAto e iniciativa, 

pana Ae lançaxem em tal empxeendimento. C*ia abexto o caminho paxá uma mitolo -

gia da Cm*a de AuceáAo çaxantiao, facilmente deAviavel paxá caminhoA mai* tax -

tuoAoAfCapa^eA de entxaxem na Aenda do Anobi*mo,da Moda,bem longe da legitima 

aipixaçao de melhoxax a qualidade. eAtetica da vida quotidiana, confusamente, pxe-

Aente nalgun* doA pxincipai* xepxeAentanteA deAte eAtilo "fim de Aeculo", 
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AA vantanteA nacionaÍA deAte pnoçJtama eAtetico-decoxativo,adaptam-

-v»e aò iAadLçoeA e neceAAldadeA doA dlfenenteA paUeA em que Ae deAenvolvem} 

OKigJjtmuLo Aub-eàpecleA eAtilÍAticaó,que doo a confiçuixaçao típica ao aeAen-

volvlmento da Ante Sova noA AUOA dldexenteA modalidadeA xeaionalA. ÁAAÍmt(a-

l*-Ae de "Axt Nouveau" ( Fxança )feátilo "Ubentu" < likUxL / , " JuaencUill" 

f Alemanha ) , "Ante Joven" ou "S»)odewiLAmo" ( ÍApanka ) , "Modem Style." f £tU,AJ, 

deoianaçoeà que ultxapaòAam o nível da AÎmpleA tnaduçao, pana Ae Kefexinem male 

concAetamente OA modalidadeA JieglonaiA dum eAiilo decididamente InteJutadonal 

e coAmopoliia. 

Detenhamo-noA açana,poK alçunó lnAtanttA,a fim de conAldenamoA ai -

aunA elementoA tematlcoA maÍA frequentemente abondadoA neóte vaòto conjunto de. 

obxaAfUma veg. eAtabelecldoA OA anandeA objectivoA deAte movimento. Ao fagex -

moA uma peáquióa vlAual Aobxe aó difenenteA modalidadeA em que Ae deAdobna a 

Ante Nova,uma daâ i/utùtêncioA que maio pexôtòtente Ae apneAenta e,Aem duvida, 

a da ante JaponeAa ( eAtampoA ),caja pneóença na ante. eunopela tem vindo a 

cxeAceJi a pantin de. meadoA do Aeculo X/X. 

A delicada AenAibllidade. que taÍA obnaA apneAentam,o Aeu colonldo 

calmo e punofa tendência linean mancada p&n um tnaço AlnuoAo e fino ( 1^5 1$ 

de. eApantoAo pode/c decoMativo,ac/teAcentado a temaá de. uma anande Aimplicidade. 

poetÍca,que apreendem o panmenoJi do voo dum paòAano,a fuiaoAidade dum tnonco 

ou doA xehenioA dum canavial,Aem coin na pnomiòcuidade. dim. exceAólvo natuna -

l±&w ( /46 )te Ketomada pelaA pKeocupaçpeA eAtetlcoA deAAe movimento,onde nun

ca deixa de. eAtan pneAente uma Intenção decoKativa que Ae apnopnia doA JiitmoA 

ondalanteA que. a Naiivteza tantoA veptA Atta&ne, Aobnetudo ainaveA da paiAoaem ver-
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aetal e aquática ( 1^7 h 

A xenovaçao de IntexeàAe pox temaâ natuxalâ que Auaixam o movJmen-

to e a vlda,mani£eAta a noAAo vex,uma dupla intenção, A pximelxa,nao e Ai* -

toxicamente, original, polo Aempxe que exlòte. um irttexeAAe decoxatlvo,a tema -

tlca utilizada Aocoxxe-Ae da eAtltipxçao de. elementoà natuxalâ,Aobxetudo de. 

difiexenteA tiptu de folhaó,floxeA e paxt&á de. plantaA,como A& pode. facilmen

te vexiflcax ao folheax gxavuxaa duma quoique*. Hl&toxla da Ante., POK outxo 

lado,oA finale do Aeculo X/X e OA pxincípioA do Aeculo XK,pxopoem uma nova 

manelxa de enema*, a pal&aaem natuxaí, que & lentamente, olhada como local 

com o qual Ae deve contactax,fonte de. eauilihxio fláico e pAÍcotoçlco,paAAL~ 

vel de. Aexvlx de. contxaponto OA pximeùuzA ogxeAAoeA da vida uxbana, O max e 

OA pxalaA começam a tex duma foxma cxeAcente e pexálàterite. OA Aeué adeptoA , 

banhl&t&à tlmidoA e envexaonhadoA ( /4# f,que pax entxe xl&adaA e axitoA de. 

excitação tdemolhavam no xelno de. Neptuno pxogxeAAlvaA ganaó artatmicaA,c&A -

lamente pxotegidoA pax complexai» e delicloAOA veAtimentaA,que pompoAomente. 
* 

Ae coanomlnavem de. "fatoA de banha". Tal facto devexia conAtituix eApectacu-

lo fxequentemente. obAexvado pelhoA othaxeA obllquoA de cidadaoA malé temexo-

AmAfpma quem OA OÇU&A obedeciam a uma outxa taxlnomia,talve^ eAcalomda en-

txe. OA "limpaA" e aò "AUJOA",a& *L*quinada&'' « aó "beblvelé' teAtoA ultimaè 

de. pxefexencia engaxxafadaA ( /¥} í '. 

C&te. conjunto temático,ao Aex aboxdado pe/o axtl&ta, levavo-o a del-

xax campo livxe a imaginação, pox ve$eò caxxeaadamente Aimboliáta,eo fagex en-

txelaçax pox entxe a complexidade lineax de folhaA,fíoxeó ou ondoó do max,ima-



m. 
aenó /jemininaA de cabeloA diópexAoA e onditlanteA,nirda& biganxaá dum uni -

vexAo eótetico que xapidamente Ae encaminhaxa pana um iodi&faxçavel mmnei-

AÍAMO ( ISO ) . A frequente pxeAença da mulkex e da Aeduçao exexcid* pelm 

conpo £minino,njetxalado umaA vegeA corn nvtida aleçxia f t$l ) e eufoxia, 

e muitoA outxaA corn patente. Aenàualidade e exotiàmo f 152 ),conótitui uma 

quaAe obceAòati em immexoA obncià deAte axupo, nomeadamente. noA poetaA e HUA-

txadoxeA ligadoA a nevi&ta "f/etlout Book",dixiaida pox Aubxeu Beaxdòleu,arni

ca de. OACOX li/itde,cuja vida e obxa fioxam oAAuntoA eócandaloAoA na Aociedade 

inçleAa. ApeAax de. eòtanmoA na alvoxada doA pximeixoA canbateA feminiòtoA, 

eòte cutto da mulkex xevela o intexeAAe nao pelo Aex humano inteçxal que. efe

ctivamente. e,moA Aobxetudo pelo encanto dim pxecioAo e decoKativo "bibelot" , 

ao qual todoà aá komenaçenà Aao devidaA,xeAAalvadaA Aempxe aá fxonteinaA cla

ramente definidoA da Aua Autuação e função Aocial. 

AA atençoeA dixiçem-Ae Aobxetudo pana alçumaó "mulkexeA celebxeà", 

divoA inatinçivei&,cujoA capKichoA exam comentadoA e elogiadoA pela impxen-

Aa da eópecialidade, Lembn.em.oA aqui a fuxox exexddo noA palcoA euxopeuA pe

la bailaxina mexicana Laie Fallen,,cuja "dança doA veiu>",pox entxe nebuloAOA 

e etexeoA oxçangaA e mouAAelineA ( 153 l,deve Aeguxamente ten pnovocaao inu-

menoA deAtnuLçoeA de laneó e oAAinatavel pexcentaaem de enfaxteA l Ou ainda 

a famoAa. Sanaa Bexnkaxdt, acinic de caxxeina futgwwtnte no mundo do teaixo , 

fjonte inópixadona de eótampoA e caxtageA do famoAo deAenhadox Al£on& ftoucka 

( t$k )fCajn obxa tem caído naó boaA anaçoA dum çxande publico,duxante OA 

anoA maio xecenteA,atxaveA de inumexoA xepxoduçoeA que ixao decoxax intexio-

xeá de xeóidencioA e lojaA comexciaÍA,num xenovado intexeAAe peto univexAo 

http://Lembn.em.oA
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fonmal e deconativo da Ante. Nova, Consumando a penápectiva VÍAUOI Aeaundo 

a qual eAta acinic, ena obAenvada,e que vai. de. encontno a& nefenenciaò aux. 

a6AÍnalamoA,notemoA a deAcniçao que dela fa§i& Reynold Hahn : " Aenta-Aa 

an eApÍAa£tís veAtido volteia en tonno de. AÍ,abnacando--a cam an texno movi

mento em eApinal,e o mando completa no chão o deAenho da espinal. ' ( 155 '• 

Pontm,quenemoA deixan bem dano que,pana alem da Ittxunia >.oanno-

ca q/ua, tendencialmente, vaótoA AedoxeA da Ante Nova apneAentm,na a nefenin 

o fiado de tal fenómeno se nao apneóentan com eáta fnequencia no domínio da 

AnquÍteduna,no qual ganham nítido aAcendente aò depunaçpeá {onmaÍA manifieA-

tatá em AianifjLcativo nuneno de edificioA,quen na fachada extenion,quen no eA~ 

paço deconativo intenion em que Ae encontnam divldidoA ( t% ) . AA fonmoA an-

quitectonicaA tendem a aniiculan-Ae com a função que deAempenham,valoni^ando-" 

-Ae inòiAtentemente OA mateniaió de conótnuçao na Aua oponente Aimplicidade, 

cniando-Ae OA pnoleaomenoA duma eòtetica do fienno,do vidno e do betão,cujo 

futuno ina Aen notavd,dunante o Aeculo XX I 157 K 

Concluindo,diníamoA que,no Aeu conjunto,a Ante Nova pnopoe atnaveA 

doA caminhoA penconnidoA,doÍA çnandeA tLpoA de pnoblenuui,eAAenciaÍA a toda. a 

ante contemponanea, O pnimeino,ne-coloca ao cniadon a queótao da onientacao 
0 

Aocial da Aua actividade cAÍatLva,pnopondo-lhe um Aem nuneno de actividadeA 

eAtdico-pnodutivaA,paAAÍveiô de enniquecenem a existência quotidiana de to-

doA OA homenAftao nedsAAitada de dan eápaço vital a qualidade de vida,de to-

doA OA ladoA ameaçada p&n uma mediocnidade auto-AatLòfeita. O Aeaundo,inAtitui 

a anquitectuna como local cniadon de pnimeino plano, pneocupada em. dan Aolu -

çoeA a cneAcente pnocuna de eápaçoA ftabitaveiâ e humanipadoA,neAultante da ex-

ploAao unbana,que napidamente invade, um modo de vixla pnedominaniemente nunal. 



m 

A pantin deste momento,Aomoò de opinião que, na dialéctica da cnlaçaa,o mun

do unbano vai. tnansfonman-se num facto*, clanamente detenmlnante doa neta -
0* 

coes a eòtabelecen entne CnladoneófObnaA e £4pecindaneó,óempne flttxadas 

pelo infindável jogo de espelhos que a Cidade e ! ón bneve,este asâunto, 

m ; cena una nef-lexao mau» ponmenonijada. 

Panagnafo VI — Pnetendemos fagen agona um balanço final, polo 

tema* consciência de que o leque de a&AtmtoA abondadoA neste capitulo e. 

contnovensamente vasto,pana atlnçin o objectivo que noA pnopuAemoA, A nos-

4a pneocupacao ena a de obAenvan o comportamento da esfena antistica, num 

momento de cxLáe. e de tnansiçao do mundo agnlcota pana o mundo induAtnial, 

tentando encontnan quai a mutação Aofnida pan um conjunto de nefenenciaist 

ao desennolan-se o lento maó inexonavel "movimento" entne dois complexos 

civilizacionais e cultunais. Pan IAAO mesmo, intitulamoA esta fase do nosso 

tnabãlho t n No Limian da Técnica Um olhan Aobne a queda doa /dolos", 

O vasto domínio da Ante componta,na nosáa maneina de ven,tneA pla-

noA analíticos fundamentais, intimamente nelacionadoà entne AÍ,mas que pan 

uma questão metódica e num desejo de síntese, podem Aen abondados com uma 

pnoviAonia autonomia, Sao eles o domínio do Cnladonto da Obna e o do Cspe -

ciado*.. 

Nao foi naósa pneocupacao, ao lanço deste capitulo, analLóan em ca

da um deles, enquanto "sepanada",OA mutações e vanlaçoes sofnldas na channel-' 
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KO. hiMoJtica em que escolhemos sititax-nos. Pxetend&u-Ae,poxm,movimenta-°t0S 

a todos no Tempo que fjoi o "seu", acentuando conforme os casos e exemples que. 

suge/iim&s,tm momentâneo angulo de. observação, ocasionalmente, mais virado pa. «• 

ret 0 Criador,outras veg.es pensando sobretudo a Obra, frequentemente, enalobmr 

do 0 / m Espectador / ores a quem,efectiva ou potencialmente, era dirigida. 

Com este. caminho,nao ignoramos que ialveg. se tenha pendida muita da minúcia, 

analítica que. tal projecto exigiria,mas acreditamos firmemente que. estamos 

g ri ' 

maia perto do concreto histórico", que nunca quisemos sacrificar. 

»ae> obstamte, & sem renegar o caminho seguido, podemos ainda c/ioam/i 

« «dencao pana ama serie de. ideias-chave que. maia distinguem,no seu conjun -
f f ' 

to,m actividade. estética na fase critica em que nos colocamos. Caberá Ain-

da referve que as diferenciações que vamos estabelecer, tem um valor menamenr 

te. indicativo,poio tiao podem sen. aplicadaò em bloca a qualquer caso singular, 

havendo múltiplas modalidades combinato/Uas que entre elas se podem efectiva*-

mente. realigaM ( /ji? ) . No campo do humano e do social, todos os Reinos Am» 

flutuantes '. 

Contudo,as transformações mais relevantes estão intimamente, ligadas 
f 

ao progressivo "corte" com a totalidade perceptiva que,ao aproximar-se de ni -

vei& maia elevados de. O6Atracção, institui uma fractura no grande publico, pro-

gressix/amente dt&tanciado das maio significativas manifestações do univeASo 

estético contemporâneo, alias,noa podemos esquecer que um fenómeno paralelo 

a este se desenvolve no domínio das Ciências da natureza e no das Ciências bio

lógicas, que se. encaminham tombem pana planos de cnescente formalização e abs -

inacção, ultrapassando os dados imediados da sensibilidade, ao fag.er incidir a 

http://veg.es
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Mia investigação sobxe os componentes mais irvtimoA da Natim.e^,mJjcxo--univex-

AO inacessivel a axmtde. maLoxia do A nossoA habito A peA.cepti.vaA. 

Na áxea da adaçao antiética, tal perspectiva fjieqjxentemente envol

ve o xecuxAo a mate/ciais nao-txadlclonais,cu./aâ potencialidadeA AOO ineAço -

taveis e que,pox Al AoA,conAtituÍAÍam uma autentica xevoluçao na Histoxia 

da Axte, ísta complexidUcação do fenómeno cxiativo,que explica o Aeu quail -

tatlvamente mena*, podex de. unLvexAatidade xelatlvamente ao publico,CXÍA un 

texxeno favoxavel ao aparecimento de um destacamento de vexdadeLxoA e fal -

AOA "Pxofxlas'',A<tcemlotes Aul-aenexÍA de novaA "AeitaA",a que nao fatia*** 

as suas "ãLbliaA",as AUOA lituxaias e os AeuA "Santos" .' Tais elementoA de 

mediação, encontnamo-los com Auxpxeendente fxequencia noA aSAustadoKes mean -

dxos das depenas de axupinhos e "capelas",de CKÍIÍCOA pxepotenies axvoxando-

-Ae em Juizes infalíveis, pequenos Deuses dum Olimpo de papelão, {laxes fanada A 

da sua pxopnia pxoAapia ... 

Pox outxo lado,a ohxa de Axte foi tombem axxaAtada pel» axande mit» 

d» PxoçxesAo,peia necessidade de "mudax" AO paxá nao Ae estai no mesma sitio, 

cnlando a Aensaçao a muilos axiistaA de que a qualidade AO Ae encontxa na quan-

tidadepobxiaando-oA a pxodugix pseudo-novldades,ao mesmo xUmo em que « "Vague" 

e m "Buxda" apxesentom as AUOA colecções de Pximavexa-Vexaa e Outono-/nvexno. 

Se assaciaxmoA tudo isto ao cxescente envolvimento de Obxas e Axtistas no mundo 

do compxa-e-vende,da Axte. como "bom Investimento" de IUCXOA asseauxados,local 

onde pululam flibusteixoA que nem Aequex exguem o pavilhão neaxo com OA OAAOA 

e a caveaux, paxá avisax OA maxeantes despxevenidoA a xecolhexem a paxio Aeguxo, 

compxeendexemoA melhox a xajao pela qual, ha px quase 100 anoA,Cauçin fey as ma -

http://peA.cepti.vaA
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loa e. abalou pana a Potln&áia ! 

AA afÀAmaco&A {&bta&,que. poaenao peca*, pan um ccce&AÒm peóAUnLêr-

mo,nao eAquecem a& vogeá que. c/xotam canina eMe. eAtado de caLòa&,um pouco 

pau ioda a panie,apeAaK do "cAinfitim" {jeito pott iodoó aquettó pana quem. a 

vida balancei/i entfie a hipocxiáía e o ónobLámo, ôn ultima anatÍAe,eiAa Actua-

çao pode. Aex. o Aintama Inconfundível duma nova época de "cHÀAe",AempHe con -

tjfadUoAlamente fecunda, cniadona de çnandeA dennotiamoA e de aHondeá Utopiaò, 

CjtiAe que talvej amide um novo tnan&Lto da HL&toHLa Humanatpaòóaaem duma cL-

viLLjfOçao induátxial a um mundo poA-inditAtAÍaltAalto no eAcuHO,maiò prenhe de 

ameaçaó do que de &edutoHaA pnomeAAOA. 



ai 

NOTAS 

( t i — " A partir do ultimo terço do Aeculo XVIII,certo numero de pai*e* 

conheceu a mai* profunda mutação que /amai* afectou o* komen* a partir do 

neolítico : a revolução ind/Atrial. (... i Pa**a-*e,por vege* brutalmente., 

ma* quaóe *empre. atrave* de tranóiçoe* JbentoA e dificilmente, captada*,do 

velho mundo mutai para o deu, cidade* denlaculare*,do irabalho manual pana 

a maquina-fjeJtAamitinta,cia oficina ou da manufactura pana a fabrica. 

f XAN-PI&R£ RIOÚX, " A Revolução InduAlrial", op. cit. ,p. II ) 

" Aò pret-condiçoe* do arranque de*envolveram-*e pela primeira veg., 

de forma bem acentuada, na Europa ocidental do fim do século XVII e inicio do 

XVIII,a medida que. aò concepções da Ciência Moderna principiavam a converter-

-*e em novaá fonte* e funçoe* de produção, tanto da agricultura como da indus

tria, num ambiente, dinamitado pela expansão paralela do* mercado* mundiaió e 

pela concorrência internacional de*te*. 

( IV.IV. ROSTOV, " Le* étape* de la croissance économique", éd. du Seuil,Parié, 

l%3. Apud Joel Serrão e Gabriela Martin*, "Revolução Inausirial e aceleração 

da Historia", op. cit., p. 19 f 

f 2 t — £ntendemo* como "referencial evolutivo",o conjunto de. condLçpe* *m -
* ' * 

cÍMÍ*fCulturai* e hi*torica* ,a partir da* quai* o fenómeno e*tetico *e con*-

titui. 

( 3 ) — O conceito de "fdolo",e utilizado como uma imagem fitenviia,referin

do-*e a iodo o tipo de "entidade*" que *ao aceite* a-criticamente num dado mo

mento histórico, cumprindo uma determinada função dentro dum ALA tema de cren -
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ÇOA. Tat /junção pode. Aob/utvlven. como puxo KÍtnal,meAmo qttando o Aeu aonteu-

do ja. tive/t Aida Kefuiado. 

f H i — RfuttendemoA afjumax que Aendo a IxanAfjonmaçao hiAloxica maio lenta. 

noA ctviligacoeA pKer-induAtnJjxÍAtnaò quaÍA OA mutaçoeA Ae pagiam Aentùt a 

eácata doA AeculoA e nao a doA diaA,e havendo uma cofutelaçao entrte OA movi.-

mejvtoA eAteticoA e OA (xvatiacpeA hL&tatúcaA em que Ae. encontAam inteanadoA , 

e rvatwtal que aq/ueleA apneAentem uma evolução de cefvbo modo panalela. a eA -

* ' ' ' 

i£A uttimoA, Veja-Ae a homogeneidade da Asile, eçipcia ao lonao doA milenioA, 

a eAtabitidade do Românico e do Golico e o AenAÍvel oteAcen. de xitmo apoA o 

RenoAcimento, 

( 5 ) — "Com efJeitoL,{auvÍAmo,ciòÍAmo,dadaLàmotAunKeal^ 

lipUcaAom OA nuplwta a um xitmo Aem ptiecedenteA. " 

f R€Nl myOie e J&W ROD?!, "L'ont et le monde modeJine", /-° vol.,ed. LOX&UA-

Ae,PtvUAt/970, p. 8 / 

( 6 f — PnelendemoA aflnmaK a exlAtencla Aimultanea de vanioA h±eKaKqulaA 

de. valoAXAf ainda que admitamoA que uma deloA Ae imponha com mai A foKça,de 

fjonma que domina ( apaxentemente ) OA OUÍAOA. C obvio que nao podexia exiA-

tÍK uma AO hieAOJiquia, paÍA Ae OAAÍM foAAe, lotmax-Aer-ia pualicamente impo A -

Aivel a AuoAiituiçao de model OA axioloaicoA ao lonao do pKoceAAo hlótanico. 

( 7 } — " DeAianamoA pox ApanelhoA /deoloaicoA do t Atado um cento numeKO de 

AealidadeA que Ae apueAentam ao obAenvadoM. imediato Aob a fama de inAtitui. -

çoeA diAtintoA ou eApecialijadoA. (...) o Alí KeliaioAo ( o AiAtema doA dife-



as. 

Aenteá ■Lg/ie.joA ) ; o Alí eAcolxvi ( o Aiàtema daá dife/tenteó eácolaá publi 

au e paxiiculaxeA ) ; o Alí familiaK ; o Alí jwddico ; o Ali politico 

( o Aiàtema politico de que fa^em panie o* difetenteó pantidoó ) ; o Alí 

sindical ; o Alí da infonmacao ( Letxaé,BelaA Axteà,deApoKÍoA,eic. ) / ' 

f WU/S AWHUSSÍR, " Ideologia e apanelho/, ideológico* do íAtado", ixad. do 

fnanceA pox Joaquim Jaóe de M. RamoA, Biblioteca daá Ciência* Humanai nj7, 

ed. PAeôençafLUlx>a,l97l<, p. 4? / 4 ) 

NoteAe, contudo ,que apeAon. da ideologia dominante teu. um temieno de ex

panóao favorável no inienioK doa AIÍ,pKetendemoA Aalientat aà 'opoAiçoeA a 

eAáe. facto*, dominante, acentuando aó difestenciaçoeA que, a noAAo veK,pefimitem 

o deàenvolvimejrtta hiAtoxico. Pelo contxartio,no eAquema alt/utAAeKÍano,a ideo

logia dominante aoAoxve e dilui na unidade dominante, aó polemicaó e confnon 

taçoeá hipoteticamente exUAtenteó : " Se OA A/í funcionam de maneixa pneva 

lecente pela ideologia,o que unifica a Mia divexóidade e p/iedámente eéte 

funcionamento, na medida em que a ideologia pela qual funcionam e Aempxe uni

ficada apeòax daá AUOA contnadicpeA e da Aua diveXAidade na ideologia doai 

nanie,que e a da cloAAe dominante. " 

f ld.t ib., P. W ) 

( 8 f — "A difu&ao dum academismo,noAcido dum enaino eAcolax,toxnado gm&io 

oficial, tenie. fxequentemente a opoxAe a qualquex peóquióa inovadoxa, poK ver 

$eé no meio da maiox confuAao, " 

< MHt mCM e XAIf IÏIXL, " Uaxt et le monde modexne", /-° vol.,op. cit., 

p. 65 t 

f 9 l —. " ̂ Ata necessidade de valoxes AeguxoA,conAagxadoA pelo passada,afix
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ma-Ae pantlcutanmentt. no domínio da /faqultectuna, polo pan volta. de 1880 OA 

eótitoA hlAtonJLcoA Aucedem-Ae, juAtapondo*-Ae ou combinando-Ae em todo* oé 

' - it 
paLóeA eunopeuA ou me Amo- amenxcanoA. 
( Id., lb., p. 66 ) 

( 10 ï — " Caiednal católica de. WeAtminAten. /á?5 " 

f Id., lb., p. 69. Cmav. n* /69 I 

t i l ) — Se. urn gjuipo Aociat em aácençao e pontadon. de detenmlnadoA AiçnoA 

que. tem. cano fancao identlfaca-lo Aoclalmentt,nao poaemoA ugnonan a exx* -

tencU de todoA aqueleA que,impoAAlblUtadoA de oAcendenem a eAcaUeA A0cl-

aU maÍA"elevadoAn,tém cano único necuxAo aApixanem a uma imitação,que fre

quentemente não ultnapaAAa o plano imaginativo, vltimaA InocenteA da Aeduçmo 

d» poden. '. 

f 12 ) — O facto de em alçuná palóeA eunopeuA,continuaAem a mantex-Ae,a pan

tin, de fanalA do Aeculo XJX,famaA de ÍAtado monanquicaò ( lnglatenna,ftel -

glca, Holanda, Suécia, etc. f não invalida o facto innefatavel da oAcençao dum 

podex bunçueA. DlnlamoA que AO fanmalmente. eAAe tAlado e monanqulco,dado que 

o apanelho ie £ Atado fal apnopnlado do "intentou" pela ideologia bungueAa,que 

contAola em gnande. ponte OA AectoneA potlilcoA e economicoA fandamentalA. 

Não e necBAAanla uma Republica i no Aentldo contemponaeo do tenmo ) 

pana que haja uma nevoluçao bunçueAa. ÍAta que&tao e devenoA inteneAAcnte Ae 

a fag.enmoA IncldU no COAO pontugueA, nomeadamente a Revolução de 5 de Outubno 

de 1910 e a toda a Rnlmeina Republica. 

( 13 Í — Refanlmo-noA OA pnlmeinoA expoAicoeA doA /mpneAAÍonÍAtaA e e cneA -

cente divulgação do Simbollámo, CU/OA antecedenteA encontnamoA no gnupm doA 
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"p^^JiafaelLta&" ingleses ( 18^ ),confjuvda de antisias lixpdos a ajde gó

tica e a pintura do ''Quattrocento". 

( m ) "A existência de capitai e Aempne uma necessidade complementoA 

do pnocesso de tAansfomaçâo tecnológico. Nas presentes cÍAcunstanciaA,na 

Inglaterra do século KV fit, ou naó de qualquer paL Aubdesenvolviao da actua-

lLdade,a introdução de inovações na /nduâtxia ou na Agricultura corresponde 
mi 

Aempne a un investimento de capital no proceSAo de produçao,quer Aeja pax*. 

dkenax OA terrenoA ou bejiipjciar a agricultura, quer investindo capitaiA na 

indústria ou em novos meios de tAonsporte, estradas,canais e depaió caminhoA 

de perro, para corresponder OA novas neceSáidadeA de transporte de meAcadoAi-
OA. " 

f ftTtRMHfAS, " The tlAAt Industrial Motion"rfiethu>en,LondAeA,/969. Apud 

Joel SeAxao e Gabriela Martins, " A Revolução industrial e a acelexaçao da 

HLstoria", op. cit., p. S6 l 

f / 5 ) _ "O contributo dado pela ciência lança assim o crescimento indue -

trial acelerado : de gatuno, o movimento manteA-Ae-a a AÍ próprio. OA pAOcetr-
» 

AOA e OA investigações AOO maia bem divulgadoA e OA velhas invejas do inicia 

do Aeculo menoA AofucanteA. Técnica e ciência tarnam-Ae eltmentoA naturau do 

crescimenio doA poises capitalistas, í OA homens tombem evoluem : ao artífice 

engenhoso Aucedem o investigador,o técnico e o engenhei/io. ÍAte ultimo ionna-

-At. o tipo humano do mundo novo,primeiro na lnglaterra,e depois noA novos pai-

AeA industriais, a Alemanha e OA estados Unidos. " 

( XAH-PI£m MCm, " A Revolução IndustAial", op. cit., p. SI ) 

f /6 / —. " A técnica e a ciência, servas do capitalismo, coniAibuem pana a boi -

xm. dos ptieçoA de custo e a manutenção do lucro. So depois OA ideologias do pKo-
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gjtesóo cientifico e do positivismo podenao dart, as boas consciências buAouer-

AOÓ OA alibis mais vanladoA e confundi*. IUCKO e civilização. ' 

( ld.,ib., p. 83 I 

( (7 ) — A conflman. o que acabemoA de. digeA,basta lemos atentamente alau-

mas obras de. John CalAwoAtAu,o escritor que too bem. retratou « Inglaterra 

do fim de. século, particularmente a Aua famosa 'Tmmilia ForAgte'',nm qual o ver-

lho Forsyte, rapoAa Aaaa$ do iwestxmente,admirador doA AcademicoA e do A pas

tiche.",que bem condiriam com OA traços mais marcantes da Aua personalidade, 

adquira obras do A jovens pintores ncontestaÀa^rlos',,que trag. para a AU*, galer-

rla paKtlcular,moUvado maU peto bom investimento de capital do que. por amo

res incontidoA peta obra doA novoA artistas. 

( /$ f — Quanto malé não seja,o fenómeno do mecenato, frequentemente, presente, 

a partir do Renascimento,manca uma relação ambígua, entre, o poder econoauco e 

o prestígio que a obra de artistas consagradoA e Auáceptivet de proporcionar, 

OA obtectos estéticos podem AeK "encomendadoA",0 que. nao implica de forma al

guma, que. Ae tornem qualitativamente. inferiores pat esse facto. 

(Io ) _ O conceito de "Aobrevlvencla" esta tomado no Aentldo malé simples, 

isto e,na Aua dimensão "biológica" ( nutrlçeu», reprodução, abriço 1. 

( 20 ) — PenAamoA que as economias industriais, tal como Ae desenvolveram 

nos países europeus e ocidentais, levam a um predomínio dos factories quantitor-

tivoA Aobre OA qualitativoA. As relações humanas aumentam a Aua dependência, 

relativamente ao mundo doA abtectoA produ$idoA,que tendem a modelar a face. 

do produtor, íxiste o penico real duma progresAlva "coislficaçao", tanto mais 

degradante quanto o mais o valam, de troca Ae Aobrepoe ao valo*, de uso. O 'fe

tiche" do dinheiro e. da mercadoria aumenta consideravelmente o Aeu poder. 
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( 21 ) — CncontAomo-no* num campo em q/xe o princípio de "objectividade" 

í discutível. Má uma p^edonU^ncia de julgo* de valo* e de ço*io,cujo c*L-

tkio é fortemente nelatlvo,e*tando dependente dum acto maU ou mena* vo -

lunta\lo,no ami enùum em joço dlveA*o* Upa* de vau»** < «elL?ú>*o*,edu-

cnduonalA, eótetico*, economicoA, etc. ) . 

( 22 ) - t>lu*eu*,galexla*,e*cola*,impAen*a e Kevi*ta* da e*pecUlidade de 

dlvulçação maio ampla e adaptada* ao ço*to oficial. 

f 23 ) — ÍAta noca\> de "objecto* de opo*lçao" e&ik tomada no *entido de 

"conixaponto" e "antíte*e" do* objecto* oficialmente aceite*. 

" O* meado* do *eculo X/X *entlnam a nece**idade de continuaK a 

tajvefa nevoluclona\ia,inteAAogando radicalmente a* tnadlçoe* recebida*. 

Afmétmndo tanta o* valore* *ob*e o* quale *e apoiava o Komantlmo,amo o* 

vrnl**** que atacava o cla**iclámo,a nova aeraçao procurava um ierAen* *mU-

da e inconteótavet. 

( mi HuVCM e XAN PUXL, " L'ont et le monde moderne", /-° vol., op. cit., 

P. 3* ï 
f 2U ï — " Na *equencia duma longa tradição oficial e e*col*r oriaimJÙa. ao 

rena*cimervto, propagada pelo romantlámo,o ge\ero hl*io\ico con*tiMii ainda um 
0 * 

valoK,que o c~*tado encoraja com a* *ua* encomenda* ; (...) ma* a kUto/ua e 

a toda pana a anedota típica,objectiva,por ve?e* moraUgante,de*de a Uu*-

tAaçao de palavra* hi*torica*,a tema* de Homero e ate a* de*criçoe* do* tem -

po* fterovinglo* de Augustin Thierru '. ". 

( ld.,ib., p. so t 

( 25 Í ~~ "O regreAAo duma caça ao ur*o,na Idade da Pedra". /8SU 

( /d., ih., p. 8t. Crav. n-° 2IU ) 
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f 26 ) — " IniAoda de Cernia** V em AnveKA. /878",de HanA IHakant. 

( Id., lb., p. 80. Gnav. n-° 207 i 

" 0 ultimo dia de. Numancia. 1881 ",de Alejo Vexa. 

f td,f ib., p. 81. Gnav. n- 2/3 ) 

( 27 ) — " A monte, de. Babilónia. 1891",de GeonaeA - Antoine RacheaKOAAe. 

( ld.t ib., p. 79. Gxav. n-° 205 f 

f 28 ) — FalamoA em "duvldoAa autervticidade'' pela incoenencl* em defendex 

na HeaKia",hi*JutAouLaA de vatoneA que na "ptatlx*" nao Ae xeApeltam. 0 es-

ca\id*l0 pKovocado pan Flaubext corn 4L Mm 'ftadme. âovaxu" e ai pefueguiçoeA 

que Aopvtu éào una daà multoA manifeAtaçoeA deAta duplicidade hipocxlt*. 

( 29 ) — A neceàAidade de tnajen a acçao ao domicilia, pnolonaa-Ae cAe&cen-

temente até aaó noAAOA dia*, una veg. qfie a vida quotidiana noA AocledadeA In-

duétAlallgadmA tende a calx em. AituacoeA de monotonia e em xitmoA xepetitivoA, 

qjue justificam a neceAAldade de evoAao e aventuxa. fluita deAta teruao e de* -

cãxxegada atAaveA da lltexatuxa,do cinema e da T.V.,que {oxnecem AlmbolixM -

mente aà "vldaò" que nunca Ae vlveAao ! 

( 3D ) — Nomeadamente em /nçlatexxa. " Ha nesta tltexatuxa çeAat uma eApede 

de que o ínçleA não Ae {anta a litexatuxa de vlaçenA. 3a nao {alo noA KO-

manceé : IAAO nao conAtltul ko Je. uma pxodttçao litexaxia, e una fabxíCMçao ÃJX -

duAtxial. " 

( £ÇA K QUORÍE, " CantoA de Inalatexxa e OvonicoA de LondxeA"',edt Livxo* do 

HXOAÍI, LtAboa, A / data, p. 26 t 

( 31 } — Socoxxemo-noA ainda do xelato de iça de Queixo^que dUpenétt qftai -

que*. comentàxloA adixzionaiá : " Aqui eAta,com OA tltuloA txadu^idoA,o que Ae 
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pubLLcou neóteó quince dioA : " A minha joxnada a Medina" " tntxe OA fii-

IhoA de Han " " NOA aguaò Aatpdaò " " Lonçe, noA pampoA " " San-

tuaxioA do Piemonte " " O novo Japão " " Uma viAita a AbiAAinia " 

—— " Vida no oeAie da índia " " Pelo Mahakam acima e peto Bonita abai

xe" " A cavalo pela A&La menait " " CaminhoA da Paleátina " ' 

" HoKèkfLapp e Finn " ( onde Aena L&to,tanto Deuó í f " CuenAa6tpeJUe-

auLçoeó e ondaA " " A linda Atenas " (...) " SpoJvt na C/timeia e no 

CàucoAo " " Nove anoA de cacadaá na Ápájca " " ùiwdo de uma pne -

guiçoAa na Sicília " " A leste do Jondao " ... ainda ha outnoA, ainda 

ha muitoA e em 15 diaA í ". 

( 6ÇA X QU6/PŒ., " CanioA de Inalatenna e CnonicaA de LoncOteA", op. cit., 

p. 27 / S f 
m» 

($>}—. PffjetendemoA aflmoK que a cutUvta e civilização euKopeioA e oci -

dentaJA Ae oAAtmiam a AÍ pnopxiaA como a* "melhoxeA",nao pondo em que&lao 

o Aeu modelo de desenvolvimento panticulaJt, olhando outAOA cuttiMOA e cLvi -

ligaçoeA coma etapa* neceSAaniamente "atfUuadoA",local de coAcumeA exoticoA 

e compo/itamentoA biganxoA. tste auto-convencimento jxutifiica uma cobervtwui 
0 A, * 

pAicoloçica e peJtmite uma cerdo. "boa-conAcienda penonte aó inumeKoA pnepo-

tencioA e patidaniaA pnatLcadaA ao longo da Aua misAao"clviM^acional . 

f 33 f — "(,..) o netnato acuAa,efectivamente,que* o goAto nealiAta,queK 

má hobitoA ./a antigoA de apanato ou de mundanLémo. 
f Kllé HtiyCHC e 3ÍAH WDCL, " L'ont et le monde moderne", op. cit., p. 82 / 

f ytf } — Ama maneina aenal, OA xetxatoA encomendadoA entnavam no univeAAo 

decoxativo domestico, ocupando poAiçoeA de p/iimeuw plano no honigonte visual 
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das habitante* da respectiva coda. Sala* de esiar, corredores, paredes de es

cadaria e "mini-çalerias", eram os locais de. eleição para tal exposição, per-

mitindo uma omnipresença de grande eficácia. 

( 35 t — Heferimos aqui 0 facto do desenvolvimento crescente de organisa -

goes politicas e sindicais, influenciadas pelo* pensadores de formação AO -

cialista,que voo ten. nos seus quadras dirigentes significativo numero de 

individuas pertencentes a formações AOCIOLA nao-openaxias, oriundos poK ve -

$es de sectores maia esclarecidos e cultos de certas fracções da burguesia 

e da aristocracia. 

f 36 f — A forma segundo a qual estes "conceitos-realidades" AOO concebidos, 

está profundamente dependente do sistema de crenças e daA convicções cultu -

rais duma dada época histórica. O pensamento cientifico que irrompe a poK -

tir de meadaà do Aeculo X/X vai proporcionar uma abordagem radicalmente, no -

vat deóte movimento conceptual, na sequencia do que Ae tinha verificado com a 

Revolução do Saber,proposta pelo pensamento RenoAcenlLòta. Soo incontrover -

AOS as mutações Aofridas por estes conceitos com OA Descobrimentos, can a obra 

de Galileu e Copérnico, e em todo o deAenvolvimento dum pensamento que. procura 

na experiência o Aeu critério de verdade. 

( jff f — Queremos di$er que o "acto de ver" esta ligado lambem a um sistema 

' * ' 

de crenças,susceptível de "desviar" o fenómeno perceptivo para aquém e para 

aim do naturalismo óptico. Ha representação do corpo humano encontram-Ae pre

sentes "tabus" que deviam e sublimam todas os aspectos mats carregados de ins-

lintividade,particularmente no domínio da sexualidade. 

' 38 ) — Referimo-rms a física "pre-einsteiniana", nomeadamente ao sistema de 
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/, Newton, 

fJ9 i — " CAôai AUX leA donnée* immediateA de la conAciencm ", /S89 

" U Évolution cxeatxica ". W 

" MaHexe et mémoire ". /S96 

AotemoA que. alaumoA daà obxaA em que. eAtea pKoblemaA A&o aboxda-

doá publicam-Ae no VÍAOK do Aeculo. 

( W ) — <5* /CO? e 1915,da-Ae a publicação de um conjunto de axtiçoA que 

pnopoem a Teonla da Relatividade. GexaL e a Teania da Relatividade R&átxÀlsi. 

Áé noçoeó de e&paçp e tempo deixam de Aex. concebidaó coma entida-

deA AepaAadaA,ioKnando-Ae mutuamente dependenteA e oAticuladaA cem o concei-

ta de. movimento e de. velocidade., oxiainando a noção de "continuo eApaço-tem -

po",de dimenAOo univeAAol. 

C hl t — íàti afjumaçao nao tem um caxactex univexAol,aplicável a todoA OA 

cÍAcunAtancialÍAmoA hÍAtoxicoA,dado que pode haven. avançoA e "deAenvolvimen-

toA deAiguaJA" no d&Aenxolax do pKoceAAo AiAtoxico. Todavia,paxece-noA que 

noA £inaLá do Aeculo X/X e no que dig. JieApeito ao fenómeno criativo, Ae ve -

xifica um axxanque deciAivo e Aimultaneo em diveJiAOA axeoA cultuKaiA. 

f 42 / — Refeximo-noA ao xapido ttanAito que vai da maxainalidade ao AuceA-

Ao,poK ponte doA obxaò doA çJuipoA impKeAAÍonióta,expneAAÍj?nÍAta,AÍmbolÍAta. 

( 43 ) — PenAomoA aqui na çxande impotência gnoAeoloaica provocada pela. on

da, de. expeximentalLmo laboxaioxial, nomeadamente no dominio doA CienciaA da 

Kmtmegm e doA CienciaA âioloaicoA, que AuAcitau um enoxme optimiAmo relativa

mente m poAAibilidade de controle "aoAoluto" da Natuxega. De xxrto mad»,* 

AÍAtema poAitiviAta de A. Comte e o coxolaxio {JjLoAofiico deAte ALAtema gane -

raii$ado,que ira entrar em cxiAe a partir do inicio do Aeculo XX,com a cxeA -
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cents, impoxtancia das atitude* "xelativistas . 

( tflf ) _- l o caso da publicação e divulgação doA obnas de. S, Fneud e do* 

seus seguidoxes,que aboxdam pela pximeixa ve$ e duma fmma desassombxada, 

a* ganas maio obscuxa* do "eu",ixa$endo pana pximeixo plano a decisiva im-

ptxtãncim dos inUintos,das pulsoes e da componente, exoilca e sexual da pex-

tonalidade humana. S.'tetudo a animação duma "sexualidade" infantil,deve 

tex sido foxtemente "chocante" paxá uma maneixa de vex que perspectivava a 

otiança duma fama idealiòticamente "angelica . 

f 1$ / «- t*te temo, muito em voga no vocabulá-lo contempoAaneo, pretende der-

signax uma platafoma de compromisso enixe a dimenóao estética e aò caxacte-

xísticas funcionaU de objecto* da vida quotidiana. I uma adaptação da fama 

a função,levando em Unha de conta a estxutaxa e IbnÀ > do* materiais utili

zada*. 

A e*te propósito,vept-se a obra de KUJtf ROMANO, " PaUexn and Sha

pe". ( Looking and Seeing,^ /, Gin & Compang, Londres, /972 > 

f & ) — Di$emo* "contxar-cultuxal",em oposição aquilo que existe cam* Cuttu-

xa vigente, na maioria, da* /n*tituiçoe*. 

( I4J ) — 0 que só acontece,quando o* objecto* e*teUco* "restUuem" o siste-

ma de cxença* incoxpoxado na percepção. 

( ifS ) — c~*tamo* a pen*ax em <f. flanet,C. fíonet,£. Dega*, A. Renaix,SUleu, 

Pi**axo entxe outros, cujos txabalko* apxeáentam uma inegável, qualidade ester-

Uca e pictoxÍca,ntme* famoso* do gxupo ÍmpxessÍonÍAta. 

( Iff t _ t&tn* variações estão dependentes do local geoçxafico ,da estação do 

ano e da hoxa do dia, como conjunto de paxametxos susceptiveis de provocar ai-
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teraçoeA no quociente, de lumùioAidade e conóequentemejvU,naA comblnaçoeA 

OumátlcoA poóAÍveiA, A preocupação de apreender eàtaA varlaçoeA e patente. 

naó"Aerleá" fíonet. 

( t.g. " Catedral de Rouen, "ftedoA", "Gare St9 Lazare", etc. ) 

( 50 / — A técnica de pintar,utlílgando pequenaA mancha* de cor artlculan-

do-Ae entre Al,Aobrepondo-Ae e penetrando-Ae, e um tentativa de iranAcrlçao 

plástica da natureza corpuAcular e ondulatória dai ondaA luminoAaA,que poA-

AibllHa a pteAcuxa e a vibração de intmeJutò teloA impreòAionlótoA. CAÍA 

preocupação, pned*mi/iantement<t poética na maioria deAteá pintor eA,encaminha-

-Ae. para uma via malA rigoroAa,atraveA do "pointilLUme" dum Seurat,em buA -

ca dim rigor formal e dum equilíbrio de compaólcao fortemente InovadoreA. 

( í.g. " Un dimanche d'ké a la Qtande Jatte, tm / 6 " a "La Panade. ". 

f 5 / ) — cAfa diluição e claAamente perceptível na obra de C. ftonet, parti

cularmente na ultima foAe. f £.9., "HenufareA, l^Ok * ) 

( 52 ) — " ûirlaia-me pana a alameda doA AcacloA. AtAaveAAova eApeAAuKOA a 

que. a lug. matinal, que. JtkeA impunha nova dlápoAlçao,podava OA arvoreA,reunia 

hoAteA de natiirega diferente e compunha ramoA de floreA. (..,) Quand» um Kaio 

de Sol domava OA maiA altoA ramoA,pareciam banhadoA numa fulgurante húmida -

de,emengir AoglnhoA da mtmoAfera liquida e cox de eAmeKolda onde o maciço In-

teixo dùt-Ae-ia mergulhado como no max. (,..) OA lugareA que conhecemoA nao 

pertencem tao-pouco ao mundo do eApaço,onde OA AltuamoA para maioK facilidade. 

Soo eram malé que uma delgada fatia no meio de impreAAoeA contlguaA que forma

vam a noAáa vida de entoo ; a recordação de certa imagem nao e Aenao Aoudade. 

de certo instante, e OA caAaA,oA camlnhoA,aA avenidaA,Aao fugitivas, infelipien-
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te, como OA anoA. 

( IWZL PROUST, " Ho caminfto de Swann",tnad. do (naneis p°* AW> Quintana, 

ed. Lh/noA do ânaAÍl,LUboa, A / data, p. $16 « ^20 ) 

f 53 I — Claude QehuAAy., " Pnélude a I'apneAmidi d'un faune.. 1892 / 4 ". 

( 5U ) — " ûiyAtal Palace. 1852 / $ ",de JoAepk Paxion. 

f RENE HtfíXM e 3ÍM PUDtL, " L'ont et le monde, modenne", op. cit., p. 213. 

Gn*v. n° 689 / 90 t 

" GaJbenle deA mackineA1',de Fendiaand DuteJvt e Condanin. 

( Id., ib., p. 2/5. Cnav. n° 6f?7 a 700 > 

f tf ! _ POJL eAta nayto,a obna de m Semât e dim Ceganne nepneAenta JO. um 

deòvlo doA çnandeA linhoA da estética impneAAÍonÍAta,peui Intenção clanamente 

manlfjeAtada com a Aua pnocuna de elemenioA "eAtáveU",a flm de nevelan aquilo 

que. "penmanece" pana alem doA COÍAOA que poAAam. 

( í.a., "La Panade. 1887", " La l'\ontagne SaùvteVicioine. 190$ / 6 ) 

f 56 ) — Claude, lionet, " Femme a I'ombnelCe. 1886". 

f R£l£ WyOiï e J&Vt PUÙÎL, " L'ont et le monde modenne", op. eût., p. 99. 

Gnav. n 288 ) 

f cj / __ Iduand Manet, " Un ban aux FolieABençeneA. 1883 " 

( Id., ib., p. 97. Gnav. n° 281 ) 

( Ç8 ) —■ tdaan DeçaA, " IhnAeuAeA montant un eAcaUen. 1886 / 90". 

f La Gnande tncyclopedU LanouAAe,vol. «- 18,éd. LanotiAAe,Ponté, 1973, p. 3.7f2 
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( iff ) _ ^ paxtU de /880,ex±Atem uma Aexie de expoAicoeA impKeAAÍonÍA -

taA,q/ue levem pana junto do publico eAte novo movimento. Nao eAq/uecemoA,to-

tavia,que 10 anoA anteA, Unham htgwi OA tnagicoA acontecimentoA da K-omuna 

de. POKU" f 18 de. Maxço a 27 de fíaio de. /8?/ K 

( 60 ) — PUtKu CaAAot, " La peuvUe de bobeou. /8?3 / 4 ". 

( mt hWCJií e XAN RUKL, "L'axt et le monde modeKne",op. cU., p. tlO ) 

(61 ) — Alpted Sledeg, " La neige a LouvecienneA. Í878 ". 

( U., ib., p. m . GKOV. n-° JQ8 ) 

f 62 í — ÍAÍOMOA a nefiexui-noA pantlailamente au, difenenteA modalidadeA de 

vmtoAeé eAteticoA. 

( 63 t-Van Gogh, " Le* olivieAA. /W". 

( f£Nè hWCMÍ e XAH MteL, " L'a*t et le monde moderne", op, cit., p. t8?'. 

ÇAOV. n- 608 i 

f &t t — Van Goçk, " Souleé au couchex du Aoleil. Detail". 

( Id., ib., p. 186. GAOV. n- 611 t 

( 65 ) —Van Gogh, " Champ* de blé aux cmheaux. L890 ", 

f Id., iè., p. /87. G*av. n-° 609 I 

( 66 ) — Caxta de l<} de MOKCO de /889 : " ÍAcKevo-te na plena poAAe da mi

nha pJiaAença de eépinlto e nao como louco ; como o Jumao que tu conhece*. Lia 

a veAdade. ('...) C cá eAtou,há muUoA dioA, fechado e afewolhado n» manicmio, 

cm çaanaaa a vUtu,&em culpa foxmada ou Aeq/uen pxovavel. C claw que,ca no in-

timOftenho muito qfie contoK a eAte njtApeito. c CIOKO qpe,i.nao poAAo Rançon. -

-me a ata. deAculpa/i-me AignJLficaxia,aoA meuA olhoA,acuAOK-me em COA* corna eAte. 

(...) SeK-te-ia difícil libentax-me. Se eu nao xeUveAAe a minha indignação,Ae-
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xla ÍMedlatamente conAidexado doido fuxioAo. ÍApexemoA can paciência, tan

ta mais que as emoçals {J>KUA não podexlm Aenao agxavax o meu estado. Pax 

ISAO te peça q/tut as deixes memobxax Aem te imlAcuixeA. (... ) Hao tenho mais 

nada ca* que me distxaia pxoihem-me jjumax,o que no entanto pexmitem aoA 

outxoA doentes nem tenho nada q/ue fa^ex,penAo em todoA OA que, conheça , 

e loto duxante todo o dia e toda a noite.. (...) fteu coxo bmao,o melhoK ain-

da Aexá bxincax com OA noAA&A ml^exiaginhoA e tmbem,um pouco,com OA gxan -

deé mlséxioA da vida humana. (...) ÚA,OA axtÍAtaA,nao AomoA,na Aociedade 

actumí,malA do que bilhas xachadas. Castaxla de te Kemetex OA minhoA telas, 

moA cóiá tudo çumxdado a chave,com pollclaA e enfexmeixoA de vicia. 

( " Caxias de Van Gogh a Aeu ixmao Theo",col. ínAoioA e DocumentoA,n~ 13, «d* 

Astex,Usboa, A / data, p. W a 4*> / 

( 67 ) - Van Gogh, "Route aux cupxes. 1890 " 

f KtNl m%HÍ e XAH RfíXL, " L'ont et le monde modeKne"t op. cit., p. 186. 

Gxav n? 607 i 

f 66 ) — Chaim Soutint, "Village.. 1923 ". 

t Id., 16., p. 284. Gxav. n-° 890 ) 

" Le. boeuf, ecoxche. 1925". 

f id., ih., p. 283. Gxav. n-° 89/ / 

( $o ) __ » Gxoupe de têtes de IVond'ina et oiAemt de nuit Aocxe". PintuxoA 

xupeAixeA. AuAtxatia f N.O. ) . 

f Rifle: myCHt , .r ' W k deAtin de l'axt", /? vol.,ed. Flammaxlon,PaxÍA, 

1967, p. 67 ) 

" Masque en boiA esquimau xepxesentant Watanuh . 

f Id., ih., p. 77 I 
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TkLennu douta, " La chute, de* nepnouve*". 

f K.HÍ WKM, " Sen* et de*tin de t'ont", 2- vot.,ed. Flrnnmanion,Pani*, 

i%7, p. 59 ) 

Jenome Bo*k, " Le Cknist aux ouinaçe*". 

( id,, ib., p. 63 / 

Leonando da Vinci, " Canicactune*". 

( Id., ib., p. 64 f 

Mantin Sckonguaen, " La tentation de Saint Antoine"'. 

(Id., ib., p. 65 f 

f 70 ) — Kanl Sckmidt-RoUJtx4l, "AutopontnaU.. 1906 ". 

( IKNt WKM e XAH RUDÍL, " L'ont et le monde modenne",op. cit., p. W. 

Gnav. n-° 6V? ) 

tnn*t Ludmig. Kinchnen, "Jeune fuite aux tounne*ol*. 1906 

t Id., ib., p. m. Gnav. n-° 650 ) 

( Jl / — Movimento fundado em 1905 / 1907, em Ûne*de,pon quatno aluno* da í*~ 

cola Supenion Técnica : ínn*t Ludwia Kinchnen f 1880 - 19)8 ),ínich Meckel 

( 1883 )fiaxl ScÀmidt-AotUuff ( 188k ï e Fnit? Bleul. 

( 72 I — A**ociacao fundada em 1911tem Benlim,aujoA nome* maia Aonanteò Aao 

o* de. Fnan$ Mane t 1880 - 1916 ) e Va**iU Kandinshy f I866-I9M I. 

Fnang. Mane, "Cheval dana un paysage. 1910 ". 

( Id., ib., p. 302. Gnav. n-° 950 ) 

( J3 I — Xobna" é um movimento fundado em Novembno de 19^8, em Pani*,pelo* 

eòcnitone* belga* ChnUtian íbinemont e 3o*eph Nainet,pelo pinion dinamanque* 

Áégen Jonn f fil1* ) e o* Holande*e* Constant, Appel e ConnetUe. 0 noue e con*-
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tituido petoA iniciaiA de Copenhague.,/inuxetoA e AmAbrjuíam, " Cobna e.áie. at-

/utctéxlóé pan ML nechenche expérimentale deA AounceA vlveò de. l'ont,d'un*, 

peintune. ou couleun et fotvne constituent ta fJugunatum pnopne da tableau, 

Aanó necounbi neceAAainement a ta flgwiaZLon '. 

( &té mJGHÍ e XAH RUDO-, " L'ont et te monde modenne", 2-° vol.,op. cit., 

p. 25? t 

( 74 > — Aégen Jonn, " De Ontevnedeven. /?4# ". 

f /d., ih., p. 258. Cnav. #t-° 862 ) 

Constant, " Animawc. I9W ". 

( Id., ih., p. 258. Qtav. n- 864 ) 

Kanel Appel, " Tiçen Bind. /952". 

( Id., ih., p. 259. Gnav. n- 868 ) 

( 75 ) — £du*nd Coeng, " Conciliabule. 1928 ". 

( Id., ih., p. 12. Gnmr. *-° 20 ) 

Constant Penmeke, " Le Semeun. 1933 ". 

( Id., ih., p. 49. Cnav. n-° 122 ) 

( 76 ) — A linguagem utLLi$ada e Aandonica e violenta. vejam-Ae algumoA pa~ 

tavn&ó do 'PlanifieAto do Senhon Antipunine",de TniAlan Tgona : " Dad* eAt no -

tne. intensité : q/ul enige / tea balonetteA AonA conóequen / ce ta. tête. Atout -

inale du bebe aUbt/mand ; Dada. eAt ta vie AanA pan/touffleA ni panatUte (...) 

Dada neAte danA te cadne eunopeeni / deA faihlaiAAeA, c 'eAt tout de même / de 

la mende,maÍA nouA voulons / donenavant chien en couteiUtA di/venAeA poun on -

nen le jandin goolo/gixyxe de l'ont de touA le& dnapeux / deA conAutatA. Dada 

n 'eAt poA fx>lle,ni AageAAe / ni ÍAonte,neganíuz-moi,çentil / buongeoiA. 
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( dada. /9/6 - 1966, "Documentation AUX le mouvement dadalàte International", 

/nétùtuto Goethe de Munich, 1970, p. 20 ) 

( JJ ) _ A e*te tltulo,é bem inten&AAonte de Aeçuin a obna de Rogen flantin 

du Gmad mnda,mpiaveA duma família < Thibault. ),e&te panonama Ae analUa corn 

çAonde detalhe. 

( JS ) — " Ne en SulAAa,a Zunich,ce mouvement nefleta un état d'eApnit pno-

pjte à cette péniode et qui névolutlonna la jeune çénenatlon (...) Poun Vont 

modenne,le dadaláme fjut un Kenouveau dont le* effet* Ae font encan* Aentln au-

iound'hul. Cane fut pa* un mouvement onlUtlque ou Aen* counont du lame moi* 

plutôt un onaça qui «data Aun l'ont de l'époque comme une auexne ent/te de* 

peuplas et qui dévoila un JOUA nouveau,oú toute* le* enençia* captée* et inanó-
* j 

mi*e* pan le dadaláme cnéanent de nouvelle* fonme*,de nouveaux: mmtaniaux, da 

nouvelles Liée*,de* homme* nouveaux, et A'adne**enent a un public nouveau. (...) 

Ce fut tantôt da Vont, tantôt la négation de VoKt,elle fut panfoi* pnofmn -

dénient monmle, panfoi* totalement amonola. 
f " Dada 1916 - 1966 ",op. cU., p. 2 ) 

( fl ) — "Ce qu'il u a de nemmnquabla done le nom de ce mouvement, c'eAt qu'on 

n'ait poA encona pu définU ce qu'il *lgnifie,ni quel eAt celui qui l'a lance. 

LaA unA dl&ent que ce mot ornait été. iAuvé dans un dixJlonnaixm ouvant au ha*and, 

oton* qu'Hugo BaU,lul,lMlAAe la vole ouventa à toute* la* intanpnetatlon*. in 

fMMnçalà,U nmppeUa l'empna**lon "Hua dada '. " et en aUamand,c'a*t une manqua 

da Amila naïveté liâa à la voituna d'enfant. On appnand da plu* en pld* dan* la* 

jounneauK qua la* Noix* da la tnibu Knu nomment dada la queue d'une vacha Amenée. 
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(... ) Quant i'&x/tlvai a ZuAÍch,a la mi-aout 1916,le teme. dada existait der. 

ja. et personne ne. se soucia le moino du monde de. SOVOÍA pax qjui, quand et earn-

ment il avait ete cxee. " 

( Id., ih., p. 4 / 5 i 

( 80 ) — Maxcel Duchamp, "Fontaine. 19/7". 

( Id., ih., p. 6/ ) 

nan Ray, " Cadeau. 1921 ". 

( Id., ib., p. 6J ) 

Kuxt Sc/uoitteJU, "Construction meAç. 1922 / 3 ". 

( Id., ih., p. 71 I 

(81 ) — A este propósito,veja-se "Dada 1916 - 1966", op. cit., p. 35 « 52. 

( 82 ) — 'Manifeste Cannibale Dada",de Troneis Picabia. 

( Id., ib., p. 46 ) 

( 83 ) — "On pouvait parler d'une construction au hasard. Comme Arp,nouS 

étions tous lie* a la voix intérieure de l inconscient,au hasard,et noua prer 

lions une oreille attentive a ce qu 'il voulait noua dire. 5 'il existe, une. car 

racteristique du dadaïsme,c'est cette mobilisation de l'inconscient,que noué 

observions dans le hasard, et qui,du point de vue historique, lui confere sa 

justification esthétique. 

( Id,, ih., p. 6 ) 

(8i*)- "Dada 1916 - 1966 ", op. cit., p. 7 f 

( 85 ) — Nao e de todo em todo absurdo, pensoK esta, alternativa ao contrario. 

Secundo este ponto de vista, o Surrealismo tenta pactuado em todos os domínios 

em que os cAladon.es dadaistas se tinham mostAado irctnaxisigentes. 

http://cAladon.es
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( 86 ) — Refenimo-noA ao cneócimento acelenado da induAtnialLgaçao e a* 

pnofundoà altenaçoeA que o confJUJbo de /?/4 / 18 pnovoca na çeoanafia po-

lítLca,*ocial e cultiiAol de. toda a íunopa. Pon outno lado,*ente-*e cada veg. 

malê o apanecimento m fonça doA £.U,A. noA multlploA AectoneA da vida «*-

Jtopela e mundial. SalientmoA ainda o pnoçneAáivo deAapanecimento do modo 

de. vida nwuil no* pai&eA fantemente LvluAtniali^adoA,diAectamente pnoponcixf 

nal m. Inupçao doA çnonde* metnopoleò unbanoA. 

( 87 ) — Fanam enomeA OA eApenançoA depoAitadoA noA anandeA onaonigaçoe* 

intennaclonalA,como aananteA duma pa$ dunadouna. um e*&e o eópixito qjue pne-

Aidlu a Sociedade doA Naçoe*,bem depneAAa poAio an cnÍAe pau novoA e nedo -

bnadoA amblçoe*. Todavia,nao podemoA deixa* de valonlgan a cniaçao dum tal 

a*çani*mo, quanto mal* nao *eja pela conAciencia que manifeáta quanto a mun -

dimlijmÇme do* pnoblema*,num mundo em. que OA pionteina* e a* di*tancÍMA co-

meçam a pende* o Aeu Aiani/lcado tA&diclonal,nao penmltindo a lanonancia ou 

o de*lnteneAAe Aobne OA acontecimentoA que Ae poAAavam pana alem do limitado 

hoKigonte de meia-dugla de Naçoe*. 

( 88 ) — " Ceai d'ahond une cnl*e de cnedii qui. éclate a la 8oun*e de Nem 

'Jonk,* Wall Street, une dé/aittance, que I 'on cnàbt momentanee,du mécanisme du 

cnedit. Le fameux, jeudi nain,le <?4< Octobne /929,de* ditneA offent* ne txou -

vent pai pneneuK,dan* une pnoponilon inquiétante : quelque 70 million* de ti-

tnjtA Aont jeté* *wi le manche Aone contnepantie. LeA COUKA * effaudnent : la 

peate totale e*t évaluée a 18 milliana*. Le phénomène *e nepnoduit le* joun* 

Aulvant*,* 'amplifie pan, un pnoceAAuA cumulatif, qui ebnanle la confiance, ne* -

Aont du cnedii. dan* l'économie, libenate". 

( Rene Remond, " le XX me SÙcle. De /?/4 à no* JMIA*",COI. Pointé,éd. du 
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Seull,P**ÍA, im, p. 88 > 

( gq ) — " L& conóequence Aociate pluA vL&Lble. de tmtt&A eét le chemaoe. 

Des flleé de cAomeuMA A'alianent devant leà Aoupeé populaineA,leA bwiemix 

d'aAAlélance. Am. Ílat&~tínÍA,on évalue « 12 adJMjom le nombre, de. c/tomewu, 

a 3 mUlLons en AnçleteAJief& 6 IMjLLLonA en Allemagne. (... ) AanA complex. leA 

c/iômewtá pantielA. In 1932,il y. m au boA moi jO mlttLonA de. ckomewiA dmn& 

le monde qui ont pendu lewi tnavail et teWiA AeAAounceA el d&á di^aèneA de. 

millianA de chomewtà pattietá. Au total,deA centaine* de mUlionA d'hmm&è 

Aont epnawreA peut las atcèe.. 

( Id., ib„ p. 91 > 

( yO ) — £AÍM mfMUfmçao pn&poe excluAivamente. aquilo qfie. conéideMomoA A&K & 

tUtpecta pundamental do movimento, c obvio qpe o pAogJumet ideoloçJx^-eAteti -

co do SuAAeeliâmo,m AUO. dimenóoo rnoiA ampin, encontna-Ae noA 'f\&nLfjzAi&A du 

SwiA.ea.tLme."'',de Andne /button, 

( Andne Bmeton, " Leo MmtifeAteA du SuHAealLme",col, ideeA n- 23,éd. CmtlL-

m*xdtPmjùA, 1970 ) 

f 9 / t — PenùamoA na pintuna de JeAonimuA BoAk,na obna dum Sade, entxe outjtoA, 

cujjOA ikabalhoA Aao valonlgadoA e KecupenadoA peloA penAadoneA SufmealiAtaA. 

( 92 ) — Tnata~A& de txMgex « lug do dia o dcrniinlo do Aonhufda poeAm,da 

im&çÀrmçap,Aem Jnecalcan. o campo do "nacional". Pnetende-Ae um equilibnia neal 

dai difieJumteA panmiet/ioA da penAonalidade humana,ÍAÍO e, pnocwia-Ae um "Homem 

Total" e neto um "Homem paHcial". 

( (J3 ) — /f "eócsUta automática" e uma fama de. tnanACAiçao eAOiLlnt doA mito -

matiAmoA do Lnconòclente, tentando apxeende* OA AUOA memaaem,imexixùu ntm 

http://SwiA.ea.tLme.%22'
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dUcuKAo cuja "onde>n" eAcapa OOA c*Ue\ioA tnadicionaU. A concnetL$açao 

pnatlca de tal objectivo pode encontna-Ae na obna de Andne íineton e Philip

pe SoupauU, " LeA ChampA magnétique*", íao podemoA deixa* de nefenln mé 

InÙmenoA dl^lculdacleA que Ae pom a eáte camlnho,dado qiie ioda a eAcnlta e 

tax exencíclo de "{ilÍAagem",que Ae exence num plana de contnole a deAondem 

do Inconsciente. 

( <fif ) __ " P/uAiewiá peKAonneA Aonl neunieA qui Ae paAAent AucceAAivement 

un papien,Aun lequel chacun ecnlt un moi ou tnace un tnait ; on finit pan. 

obteniK une Auiie de phnooeA invnal&emblableâ ou un deAAln defiant toute, 

neallté. L'exemple devenu claAAixjue,qui a donne Aon nom au jeu tient dartA 

la pnemiene phtoAe obtenue de ^cette maniene : Le cadavne — excquLá 

boina le vin nouveau . " 

( Yvonne ÛupleAAlé, "Le SunnealÍAme'',P.U.r.,PanÍA,/969, p. ® / I ) 

tAta técnica,complementa* da "eAcAlia automática",conAtUui um ou-

tfto pnoceAAo de abondaaem do inconòciente. 

( 95 ) __ "Ll'aliénation mentale,en xeculant conAidenablement leA bonneA de 

la connalAAance humaine contnibue a dèAc*edite* la neaUte. mlà loin de su

bi*. pmAAivemeni leA viÁbonA de Aon imagination, le pananoiaque leA uiLLUe 

poux intexpnéte* leA objecté du monde extenieu* en leA detounnant de leuK 

UAmae habituel. (...) Ce&t jttAtement le pnivUeye de la pananoia de montne* 

pan. quel pnoceAAUA leA imaaeA tendent a A 'objective*, a A 'unin avec le neel. 

( Id., ih., p. $ ) 

( <fé ) __ (f^^e é um pnoblema contnove*Ao,que nao pode Aen convenientemente ana-

liAado de animo leve,Aendo menecedon de neflexao rnalA profunda. £ Aempne annlA-

cado vaticina* o deAtino hiAtonlco duma ideologia, quoique* ela Aeja,dado que a 
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Aua aceitação ou /lepudia momentaneoA,nao Aoa neceAAOKixanente mmca e Ainml 

da. Aua AobKevlvencia. ou monte definitiva, c pneciAo entnan. Aempte em linha 

de. conta com o FutuAo . 

(ff)— Refenimo-noA OA difíceló nelaçoeA ervbte difeAenl.eA elemental do 

gjtupo AUAAealiAta, e aò onganlgaçoeA politicaA que Ae xeclamam da SOCIMLLA -

mo. Pm* hamenò que. defendiam intmnAiçenlem&rvte a lalai libexd&de de. actuar 

cao,ianna-Ae difícil AeKem enquacbtadoA denlxo de. o/igani$açoeA paxliasvUaA, 

que. ociaem atitudeA dláclplinadaA,em função da. c&njunlww hlilanlca e poll-

iic* d» época. CUoeA como OA de LmtLé Amaon,Pmil Cluwtd,CeoJigeA Uuanet , 

etc.,explicam-Ae pan eáta HKgmo e pela deáejo de. /Incute /keton em mantex pm 

pwvbe de* aujudoKeA uma Independência pmtbdwitt que pxopicle umm iodai dÍA~ 

ponibiJJjdade na conAtnuçao do A pna/ectoA eòleticoA. 

f Cjg ) — No fundo,e&te pnablema ganhm uma maim, acuidade quando Ae pme a 

queAtão dm. opontunidode "AOCÍO-politica" de detenminada obnafque pode Ae* 

conAidenad* como chocante pan* VOAIOA anupoA AocimÍA,baAe de apoia duma 

quoique». oAoanlpiçao pollMxx>~paAtixtanl*. Todavia.,memo sJmitlnda que nem 

tuda e legítimo independentemente da* cÍKctinAtancÍMA,devemoA lanbem /teco -

nhecex que e difícil Aepanax. a fxonieiAa doA leaitimaá pKecauçoeá,que Aapt-

damente pode deaenenwt pana o panfleto polilix^pane#ÍAÍco,adoAaçoa AeKvil 

de novoA Pnafetaá í Veja-Ae a polemica em tonna da T/uennica" de. PICOAAO, 

que. em noAAa opinião, e um exemplo notável de 'modeAniJade^liòendader-lntex-

vençao". £m Pontugal,enaminamoA tal leque de queótoeA na polemica Ixavada 

entxe SuAAeoliAtoA e Heo-ReoliAioA. Sem pnelenden avançam mala juigoA de va-

lax,dutíamoA que OK angumentoA utili$adoA pelaA duaá penApectivaA em conptan-
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to AOO aAAÍnalaveÍA,e OA eco A deAla polemica chegam abula aU noA. tudo iàto 

AOO oApectoA de queátoeA maio VOAÍOA,nomeadamente xefjiAenieA OA KelaçoeA est

ate Ante e Ideologia,Indivíduo e Guipofimpo e Sociedade, Ctica e Politica , 

Lihendade e Socialimo . . . 

( 99 ) _ pOK exemplo,oA julmeA 'Vage d'OK" f tyjO f e "Un chien cmdalou ", 

de. Salvado* Dali e L. Bunuel,ou a peça de.-A, Jaxng, "Ubu noi . 

( 100 ) ~ Cdoxgio de Ckinica,"L'lniame de l'hewte. 1917 ". 

( Rene. Muyahe e Jean Rudel, "L'Axt et le monde modexne."',2- vol,,op. cit., 

p. 99. CAOV. n-° 3/2 ) 

( 101 ) — Felix Labiaóe, "Le gmand depagAewi". 

( Id., ib., p. 103. Gnav. n- 312 f 

li/olf-aanç. Paalen, " LeA ctmnçexá". 

( Id., ib., p. 103. Gnav. n-° 31* > 

f 102 f — René Maaniite, "Le Tke\apewb>. 1937 ". 

( Id., ib., p. m. Gnav. n-° 316 ) 

6uA Otàmt, " JOUK vu a tnaveKA la nuit. 1935 "• 

( Id., ib., p. m. Gxav. n-° 319 t 

( 103 } — Ancbié /keton, "LeA fíanif-eAteA du SuKKeaJJLme",op. cit., p. 76 / 7. 

f jQ/f ) _ Jean-Paul Savoie, "Qu'eAi ce que la litteAotuxe ?",col. IdeeA n9 

58,éd. CaUimaAd,PaniA,l972, p. 219 / 20. 

( 105 ) — ÍAte movimenta,lambem intitulado "expAeAAioniAmo abAtxacta',deAen-

votve-Ae a paxtùt doA anoA 50,Aendo divulçado em çnandeA expoAiçoeA irttetuw. -

cionaió,nomeadamente noA Bienaiâ de Veneza e Soo Paulo. 

( 1% ) — PenAomoA em John Steinbeck,ÍKn&At Hemisigmy.,t. Caldm&ll^J&hn da& 

PaAAOAfAxtÀwt ïïilleAfTenneAee \i)ittiomA,etc. 
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( iff? ) — Tnank Lloyd Wxiçkt, " Maison de I 'axchUecle a Tatiesin West". 

( René. Huyghe e Jean Rudel, "L'Axt ei Le monde modexne",2- vol.,op. cit., 

p. t2U. Gxav. n-° m > 

fnank Lloyd Wxiqkt, " Cinq vueA da centxe de. xechexche de. la 

Jhonson Wax Company.". 

f Id., lb., p. 125. Gxav. n-° 4/6 a Ï20 ) 

Raymond Hood, "Vue aèxienne du RocheleUex Centex a Nem iWt" . 

( Id., ib., p. 173. Gxav. n-° 609 I 

( 108 ) — "Le. peintxe Jackson Pollock xealisant une oeuvxe . 

( Id., lb., p. m. Gxav. n- 736 / 

Ceoxaes Mathieu, "La vicioixe de. Denalm. I%3" 

f Id., ib., p. 220.Gxav. n-° 751 l 

( t&) ) — Jackson Pollock, " Composition n-° 27. 1950". 

f Id., lb., p. 306 / 7. Gxav. n- 1026 f 

( UO ) — Fnanz &£ine, "Painting, numbex tœo. 1957". 

( Id., ib., p. 307. Gxav. n-° 1027 i 

Joan tiUchell, " August Ùaguexxe. 1957". 

( Id., ib., p. 308. Gxav. n-° 1029 ) 

Ceoxaes Mathieu, " Potence, canine potence. 1965". 

( Id., ib., p. 320. Gxav. n-° 1070 ) 

(fil } — Maxait RomeJ.1, "La peinture, le geste l'action", col. d'esthétique 

n- 10, ed. KlJumcksieck,Paxis,l972, p. ^8. 

( 112 ï - Hans UoJdimç, " T. 19^7 n-° 25 ". 

f Rene Huyghe e Jean Rudel, "L'Axt et le monde modexne",2- val,op. cit., p. 

200. Gxav. n-° 702 ) 
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Panticulamente os ultmos ''ciAculanes" e "quadAJxxxlados*, amo ves-

ilqJjjÁ duma andem aeometJiica . 

Jackson Pollock, " Pose de. cAoquis ". 

( NaKgit Powell, "la peintwie,le geste.,l'action", op. cit., ÇAOV. n- 3 f 

( [13 ) — Jackson Pollock, " Humbe*. 32.1950". 

( íd.,ib., gnav.n- 5 ) 

Jackson Pollock, " NumbeA 12. 195^". 

' Pene. fluyghe e Jean^Rudet, "L'ont et le monde modexne.",2- vol. op. cit., 

p, 262. Cxav. n- 878 ) 

( //*/ ) __ Maxçitt Rmoell, "La.peintuKe,le geste, l'action", 2- v«l.,mp. cit., 

p. 23 . 

f / / 5 / — t/damoA a penàoA noA tnistes façanhas executadas sob a égide, da 

"comissão de actividades anti-AnexLcanas" e nm caça as bnuxas a que deu «fil-

çem,Jiecmindo sobne cineastas,homens de taatAo,potJJicoA,escAÍtoxes,ÍAabalhit" 

doAes emignados,etc. Os casos "Sacco e Van^etti." e "PosenbeKg",sao aniostnas 

destas atHud.es Í 

( //6 ) — ÍAia imagem, do cftiadoK amo a-nonmal",nao e exclusiva dos otitis -

tas, pois encontnamo-la noutnos dominion cultu/uzió, nomeadamente na imagem so

cial do filasofo e do cientista. A publicidade,o cinema e a T.V. "cniam" na 

opinião publica esses pressupostos,chegando ao Kidiculo de fa^enem intnodu -

&bi em "spots" publicita/tios que anunciam a bnancwia metafísica de algum der 

tengente, indivíduos de baia bnanca e olhou alucinado, e*pnimindo~se com indis-

faKçavel sotaque aenmardco,canKegando ostensivamente nos "R",camo ganantia 

simbólica da qualidade do pKoduto. 

http://atHud.es
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^ Iff ) — ÓAIOA xuptuxaó nao Ae doo exclusivamente no dominât doA valoxeA 

eAteticoA,dado que o eAtado de cxiòe envolve a maioxia daó hiexaxquiaa axio-

togicoA hiAtoxicamente dÍAponiveÍA. 

( 118 j — Sobxetudo quando exhale o conflUo entxe o AÍAtema de cxençaA vi

gente, e aá convicçoeA Auficientemente fxmdamenindoA dum quoique* Aujeito Ain-
ff •* 

gulax e concxeto, NeAle caóo,a ma/içinalidade e uma conAequencia da autentici

dade axiológica e nao um expediente facil. PemamoA em SocxateA,em Cioxdano 

8xuno,em Galileu, em T. ftonuA,em Leonaxdo da Vinci, em T. du Chaxdin,etc. 

( f/q ) __ £&£& situação é contigua do Aentimento do AbAundo,pxopoAÍo pox A. 
CmtiA no "Mito de Sl&Ljjo . 

( 120 ) — A xe-ciclaçem vlóual do gxande publico nao Ae pode fn^ex pox mila-

gxe ou pox ciência "invuAa" '. A vendade e que nao exióíe. noA noAAoA diaó,duma 

fjoxma amplamente divulgada, quatquex pedagogia da AenAibilidade eAtetica. 

( I2t ) — è natwial que. a pximeixa intexxogaçao que o eApectadox fa$ a obna 

Aeja : " O que e ÍA±O ? ". Se,peAanie eAta pximeixa queAtao,a xeApoAta nao pu

de*. Aex dada,Aepoxtando-Ae paxá o univexAo exUtencial deAAe eApectadox,exUte 

pexigo iminente de xuptuxa com a obxa em queAtâo. Tal dificuldade, tem como an-

tecedente,entxe outxoA,a pxioxidade da dimenóao gnoAeologxca da expexiencta , 

que tende a xedu^ix outxaò "expexiencioA poAóiveió" ( eAtetixM,xeliaioAaA,a£e-

ctivaA,etc. ) à eòixutiixa xacional c objectivante SujeUo - Ob/ecto,caxactexÍA-

iica do univexAo cognoAcitivo, 

( f22 ) — ÍAta txadiçaOfXemonta aà gxandeA pexAonalidadeA axtiAticaò do Renas

cimento e deóenvolve-Ae num novo oópecto com a imagem do cxiadox Romântico, aojj-
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tado e tenóo,no Umian da inApinaçao . 

( 12} ) _ O anonimato e caAactenLoUjco de. inumenoA obnoA do campo daó anteó 

pla\*tLca*ttonnandoAe pnaticamente impoAóivel Aoben quem fai o óeu autan mi 

cuUoneó. O Objecto pnodufido tem uma autonomia abóoluta em nelaçao ao óeu pno

duton,óem que LAAO altene a& q/LiatutadeA eóteticaA da obna. A pneocupaçao da 

"aóAinmtuna" ,da identificação do AntL&ta nelativomente ao objecto pnoaufido, 

eóta dependente duna mudança de mentalidade que pnopicie uma valorização daó 

actividadeó Individualizada*, como panece ten. o COAO de todo o deAenvolvimen 

to hiótónico poAienion ao KenaócUmenio,paníiciUanmente na eófena de inftuen 

da da cultwta eunopeia. 

( I2k ) — íamundo HuAóenl, "A Filosofia como Ciência de. Rigon",inad. do ale

mão poK Albin Beau, ed. AUanUda,Coimbna,/%S. 

( J25 I — GeongeA Bnaque, " Piano et mandone. Ie! 10". 

f Rem. Uagghe e Jean Rudel, "L'Ant et le monde modenne", 2° vol.,op. cU., p. 

321. Gnav. n-° KO?). 

f 126 ) — GeongeA Bnaque, " L'Homme a. la guitane. tflk ". 

( Id., ib., p. 238. Gnav. «-• 768 t 

( 127 ) ■— GeongeA Bnaque, " Le Guenidon. 1917 ". 

f Id., ih., p. 235. Gnav. n° 758 I 

( 128 ) — Pablo Pica&Ao, "Katwie monte". 

( Id., ib., p. 322. Gnav. n° 1009 i 

GeongeA Bnaque, " Guitane et compotien. Iffl . 

f Id., ib., p. 322. Gnav. n° lOtO ) 
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( f2$ ) — A titulo de contnaóte com a paxcimonia de conteúdo deAÍaA Natu-

JtezaA moKtaA,KecoHdemaò outna modalidade deóte tipo de pintuAa,que dentro da 

maiA clÁtAica íxadiçao de xealimo VÍAUOI que a tónica dff óleo e cap*z de 

pKopoAcix>nax, abundantemente acumulava naò UmLt&á da iela,montanhaA de içua-

KÍOA de Aeduton. aápectotdeáde oò JiepaíAudoA legxmeò OOA tentadateó enchidoA 

e maJÙAcoA,ob./ectaa docemente convidativoó ao pneenc/timento doA maÍA AoejeA 

mpelmò orgânico A ... 

( /JO ) _ Jaan QUA, "UA IKOÍA cxvtteô. 1913 ". 

( Rene Huyghe e Jean Rodei, " L'Art et le morde, moderne",2^ vol., op. cit., 

P. 2kl. CMV. n-° 773 a 775 > 

f iy ) _ CeoAçeà âraque, "Le Quotidien. 1912 ". 

( Id., ib., p. 328. Grav. n-° 1032 / 

Jean Metginger, " Le Goûte*. 19/1 ". 

( Id., ib., p. 323» Cmv. n-° 1012 ) 

f l32 ) ~ Ante Boluba, " Siege a aaruatide ". 

f Id., ib., p. 2^3. Grav. n-° 780 ) 

Pablo PicoAAo," Le& DemoiAelleA d'Avignon. 1907 ". 

f Id., ib., p. 2U3. G**». n-° 78/ / 

f Jtf ) — Paul Gaugin, " VaUumati. 1897 ". 

( Id., ib., p. 112. Grav. n-° 335 * 

f f$t ) — Pablo PicoAAo, " PoAfratt de Daniel H. Ka/irweiler. 19/0 ". 

( ld.t ib., p. 320. Grav. n? 1005 ) 
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GeoKaeA ànaape, " Hotline manie, a La pipe.. Ie!11 ". 

f ld„ ib., p. 2¥). G*av. n-° 7% ) 

Juan CAÍA, " HaJUuuL monte, avece bouteilleA et un couteau. 1912 ". 

f Id., ib., p. 237. CKOV. n-° 765 ) 

f ffi ) __ Cane Seaenini, " ctude geometniafte. 1913 ". 

( Id., ib., p. 33. CKOV. n-° IWt ) 

Sonia ûelaunau, " Coulewtô AÎmultaneeA. 1913 ". 

( Id., ib.t p. 255. G**». «-* 813 ) 

Piei Mondnian, " Composition. 1918 ". 

( Id., ib., p. 236. Gnav. n-° 760 f 

Théo van ûoeobunç, "Composition XVII. 1919 ". 

( Id., ib., p. 236. Gnav. n° 762 Í 

f / jfc ) _ QuimiA, ft&tevitck, "Blanc AUK blanc. 1918 ". 

f Id., ib., p. 2*&. CKOV. n-° 795 f 

( fff ) —. C&ta jteçfia amai compofvta alaumaá excepções, nomeadamente, no c&óo 

de. atgune. tnabalhoa de. Pablo PicaAóo,com> e o ce*» da. 't*teHnLcmn,tmd& esta 

ijtdeAmentivelmente. pnesenie. toda a violência, e don. patentes na Gumm Civil. 

Pablo Picasso, 'tkteAnica ". 

f Id., ib., p. 75» Gnav. n- 215 f 

f Ij8 ) — Arnold H/aldsc/midi, " Les ponieuns de fjmimts. 19*0 ". 

( Id., ib., p. 157. Gnav. n- 5kk ) 

Bonis KoustadLev, " Bolchevik. 1920 ". 

f Id., ib., p. 159. Gnav. «- 55* > 
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{ JJ9 ) - AAAÍMU-*. qie o deéejo de patMáx obxa* de A*te,to*nou~*e te-

tativmente *ce&Jvet œbtavL do desenvolvimento da* ante* gnljJjXA,^ {**-

necen a p*eç* modeJuulo Aeptoduçoe* de inegkvel qfmUAoãe, preenchendo eUmre* 

dette HeaiAAO a neceA&ldade de enxLyiecimento qpalitetivo do univexAo quoti-

dJjtno. 

( /IQ ) «_ ChaiOeà Rennie Mackintosh, "Pxoject de naUon poux un rnnmtem. 

d'»u. 1901 ". 

( Rene Huuçhe « Jemn Rudet, " L'Axt et te monde modexne",!- vol.,op. cit., 

P. m. G**». «-• m ) 
Chwíteò Ronnie Mackintosh, "Icote de Beaux-mxts. Gtmsaow.1897-

-1907". 

f td.t ih., p. 150. Gxmv. n-° m ) 

Antonio Cmtdl, " Vestibule du cotteae Texeslano ". 

( Id., ih., p. 169. G*av. rt-° 553 ) 

f /if/ f — U/UOm fíoxxis, " Pimpexnet. 1876 ". Pepel pintado. 

f Id., ih., p. IW. Gx*v. n-° <é5? f 

Chextes A. Vousea, " liotfe tissée. 1900 ". 

( Id., ih., p. m. Gxav. n? W i 

Chmxtes Knox., " Co^fjiet « bijoux.. 1900 ". 

( Id., lb., p. ftâ. Gxav. a- 462 / 

HectoK Guimaxd, " fkixeau. 1903 ". 

( Id., lb., p. 19). Gxav. «-0 510 ) 

ônile Cette, "Coupe en cxLstet çxave. 1899 ". 

( Id., ih., p. I6U. Gxav. /i? 535 I 
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AtforiA fíwtcfm e Fouquet, "B/mcelet de S&mh B&wh.mdt. 1^05 ". 

t id., ib., p. /64. G*av, rt-° 5i$ / 

( I® I — £e CaHbuAlaifChwitoiie. Pemiond, "ChaUe longue.. Í928 ". 

f W tfujipAe e Je«« /&*&*, IVtrf e* / e monde, madame",2* vat.,op. cit., 

p. ifU. G*a». n-8 373 ) 

( fltf ) _ NmamUmenUftethm Plmcmwdo f I8?l-tyf? i^OuvOeA AsAbee (186}-

-W2 hfoiMb* ScoU ( I&3-IW hCh**Jte6 FxancU A. VoyAeu ( I&I7-MI ) . 

( /Iffy ) _ Renk Hwjghe & Jean Rudet, "L'Axt et le. momie modeKne",l* vol., 

op. cut., p. i48. 

( m$ ) —. Bsùjtel Kana, " Talòkaku eAAaijant txoiA animaux.. Í885 ". 

( id., ib., p. H2. Guv. *-° %3 ) 

( J16 ) — ShunAO Hl&hieU, "Panevent aux fjutilleA monte*. iÇO? ". 

( Id., ih., p. I7t. Gnav. n-° 560 ) 

Taikan S/akoyama, " £n[jont egane ". 

( id., ib., p. i7i« GKOV. n- 56/ ) 

StiAa Takeuchl, " Apnea lit pluie. 1907 ". 

( id., ih., p. Í72. GKOV. n-0 562 t 

f Jiff ) „ pjtivat Lbremont, " Atfihhe. Í896 ". 

( id., ib., p. Í63. Cou», «-° 5$ I 

Geongeá de Feune, " Aauanelte. i895 ' . 

( id., ib., p. m. Gxav. n?W ) 
f tW ) — " HmenA & AenhoxaA tomam todoA banho veAtidoA doA peA a cabeça em 

baeta poeta '. ÍJtaA de veAtùù? de cauta,eleA de calça ate abaixo e jaquetão abo

toado í (...) «A pAoioA de PontuçMl,pnincipatmente no Hoxte,o{execem o oApecto 
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Jbdwf&o e {unexeo de um paÍA d&Aolado, habitado pox oxfiaoA e pox viavaA em. 

nojo,que Ae vao d&Ltax a afog&i. 

f Ramalho OxlLgma, " Aà FaxpoA ", I- vol., Livxaxia CtaAAic* adiloxafLLAboa, 

mi» p. 2JD / 31 ) 
«to ** 

RecomendsmoA a. l&Hitxa da deAcxiçao fj&Lha. pox. R&moth» Oxiíçoa &n 

iodo o conjunto de. axtiçoA,AuboxdinadoA AO lema " AA PXOÍOA " ft d., ib., p. 

223 m 2?6 > 

( IIQ ) _ A t ó SenneU, " foihinç ôeauUeA. 1917 ". 

( Id., ih., p. 3$3. Cxov. n- 1200 Ï 

A lítulo de. exemplo, não podemoA deixox de lembxax o dxoma de 3o.-

cinto,cuja. Aede M c Aociltvel noA pteAcoA íçiuiA de TonmeA,e obundonieA Aer 

canela* de filmeA do* tempo* 'ouxeoA do cinema mudo,onde PieqpenUmente. mpm-

xecem MA fiamaAoA "bmtvLAimá". 
f /SO I — GeoxaeA Cíavãn, "La Gxande Vague. 1900 ". 

( René. Uwjghe. e Jean Rudel, "L'Axt et te monde moderate", /-° vol,, 0p. cit., 

p. 163. GHMV. n-° 530 ) 

f lSI) — Iule* ChLet, " Affiche ". 

( Id., lb., p. 138. Gx*v. «-0 V8 ) 

Fexnand TmtAAoint, " Affiche ". 

f Id., ib., p. 138. Gxav. /t-° 4/9 > 

( 152 ) — Aahutu BeaxcUtey, " /Aolde. 18% ". 

( Id., ib., p. I¥t. Gxav. MS 440 ) 

Aubxey Beaxdáleu, " L'Habit de paon. IK)1* ". 

f Id., ib., p. 152. Gxav. n-° m ) 



Robext Buxná, " IItuáixalion poux The ívençxeen : The Book of. 

Spuing.. 1895 ". 

( Id., ib., p. 152. G*av. n? H77 ) 

( J 53 ) — i^oul Lwiche,Pienxe Roche,Juteó Chexet, " VmxletLonA AUX le Laie 

Fullex ", 

( Id., ib., p. 161. GAMS,. »? 522 m 52* I 

( /$tf ) __ AtfanA Moucha, " Affiche powi Smxeh Bexnhaxdl. I898 ". 

f Id., ib., p. M. CAXV. n-° M5 * 

ACfoná Mmtchm, * Affiche poux South Bexnhaxdl ". 

< Id., lb., p. 16). Gx*v. n-° 531 > 

( iss ) — f id., ib., p. 161 e m ) 

f 156 ) - ChaxleA Rennie ftmckinloAh, "école de BeauxAxU de ÙUjqm ". 

( id., ib., p. 150. G**v. n-° m f 

Victox HoxU, " L* Maison du Peuple. BnuxeJJ.eò. 1896-1899 ". 

f id., ib., P. t% / 7. GAMV. n-° m « 50/ > 

Henxu vmn de. Velde, " SmUe « mmnçex de U meláon âtoatenwexf ". 

( Id., ib., P. 158. G**». n-° 5W ) 

ôexnhmxd Pmnkek, " Hml&on Ro*enfetd. SluUgaxt. 1909-12 ". 

( id., ib., p. 167. Gxmv. n-° 5M I 

f ftf ) _ few Smmxinen, " T.V.A. mix texminal. 1950 m l%l ". IntexUx. 

f René, tiuyghe e Jemn Rudel, n L'Anl et le monde moderne", 2? vol., op. cil., 

p. 283. GKMV. «-• 9*2 ) 

(Hmlimce K. HmxxUon, " L'içlUe de Slandfond. I960 n. 

f Id., ib., p. 288. GAAV. n-° 958 ) 
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íexo Saaxinen, * Dulleó international aixpoxt. If58-62". 

( Id., ih., p. 289. Cxav. n?959 ) 

Kenp> Tance, " Centre de. ApoxtA de. Hogoçl ". 1%**. 

( Id., ih., p. 300. Cxav. n-° 1001 e 1002 ) 

LmU Simon, ^oxÍAAeau,Rení Soxgex, " U marché couvert <U Rogmn. 

195* - % ". 

( Id., ih., p. 375. Gw. «- i&i > 

f /tf ) — A fim de. eAtabelecer um balanço global doA modificac&eA mala re-

levante* trajidoA pelo conjunta do* mrvimentoA eAtkicoA a partir doA finmU 

dm Aeculo X/X,princlploA do Ácido XX,aAAÍJuUamoA *& opoAiçoeA maU important 

teó,no plano do Crlador,da Obra de Ante e d» Upectador,levando Aempre em U-

nha de conta aA pxecaucoeA ja xeferidmA : 

I ) - TmnAfamacoeA - rupturoA no domínio do Criador ( ArtUtm. ) 

a) - Nao-indlvidwllàmo ( arteA primitivaA,arte medieval,etc.)  

individualiAmo ( poA-RenaAcÍMento,RoimfdJLmo,íxpreAAÍ^ Pmintiff.) 

b) - Obra de. ateHer,de interior Contacto com a Naturega 

( RealUmo naturalista, I mpreAAionlámo, etc. I. 

c) - Autonomia academista, auto-confiança incluAoo em Gxupoò., 

Marginalidade relativamente à "axle oficial" ( CubÍAmo,dadahnu>,AarrealUma,etc. ) 

d} - Cextega pàicológica Aobxe o q/ue e e nao e Arte f AcadmiAmo) 

Du\,idoA e interrogações Aobxe o deAiino da cxlaçao ( lmpxeAAÍonUma,Arta. Ho-

va,abAtraccao, etc. >. 

e) _. "Rer-pnoducão" doA grandeA MeAtxeA e ÍACOIOA Elogio dm. 
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novidade, e da. CAÍOÇOO na. mudança. 

P - AuAencla de. çAondeA pfceocupaçoeA com a função rociai da 
# * 

actividade. cxiativa /nteJteAAe pela inAençao na Comunidade f Ante Navat 

anteA decoAaiivaA,aAquileclwui,eic., ) . 

2 ) — T/LanA^oAmaçoeó - HuptwutA no domínio da Ob/ta de A/de 

a) - ReaJLUmo e / ou AcademÍAmo Ruptwta com \a /cealidade 

peKceptLva ( CubLâmo, expAeAAÍonÍAmo,Au>iAealLàmo K 

b) - Limitada utilização de "matexialá" ( aie OOA (InaU da 

Aecula X/X) Utillgaçao de todoA OA matexialA ( OadaLmo,AuwiealÍAma, Action 

painting, ele. ) . 

cl - Obxa de Ania como objacto "acabado" ( RealÍAmo,*o*antÍA -

m*,etct ) Obxa de A*te como àinat de "acontecimento" f ÍKpneAAÍonLàmo,pin-

tuxa geAtual,etc. K 

d) - IktimLtaçao dana do domínio eAtetlco Axticutaçao 

. i&ócente. do £&iètícotam o ático e o Politico. 

ai - Fxaca pxeAença doA CÍACUUOA economicoA ( ate meadoA da 

Aecula XIX ) Fonte pHe&ença doA CÍACUUOA económico* ( a pajUU de mea -

doA do Aecula X/X ) . 

P - ôciótencia Aociológlca neAixita ( movimentoA ate Lfiinaiá 

dm aecula X/X ) — AApùtaçao a um contacta Aocial mai* amplo ( a paxtix de 

meadoA do Aeculo X/X ,naA axteA deconatlvaA,aAquilectwia,eic.. ) . 

3 ) — TxanAponmaçoeA - KuptunoA no domínio do Còpectadmn 

a ) - Va&to nível de "compfveenóao" f ate ao I'mpxeAAÍanióm» ) 
ou 

Cxeócente "incompxeenAaa" f /mpfieAAioníAmo, cubÍAtno,abótAacça», etc, ) . 
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b) - Unidade, de. "çoáixt" DiApeK&m e pulve>iL#*çao f Mice*-

AOO e muLtipticaçao de. "movimervù>A >. 

Ct - Confiança Helailvamente aqjuLto q/ue e e nao e. Axte  

ÛiAtanciaçao pxoçAeAAtva do tàpectadon. face a gAonde nwneno de. obttaA ( « 

pantin, dû /mpieAAlaniamû ) . 

d) - Contact* "imediato" com m. Obna HeceAAidade de. ele-

mervtae. de "mediação" ( donnais,CAÍÀÍCOA,etc., 1. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
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" £m toda* a* e*quina* da cidade. / na* paxede* dû* bane* a ponta. 

dns edifício* publico* na* janela* do* autocaxHo* / me*mo naquele, mmo annuir-

nado pan entne (mundo* de. apanelha* de. nádio e detengente* / na vitnime. da 

pequena loja onde, não entna ninguém. / no atnio da eótaçao de. caminha de fen -

m apte, fol o im da no**a e*penança de fuga / um canta? denuncia o n&JUv mm/' 

fis tetna* ena**** do medo da *olLdão da angu*tia / um canta? denuncia que m 

homem e uma mtlAex. / *e encontnanam num ban de hotel / numa tonde de. chma / 

entne punido* de. convento. / e inventavam o amoK com coAoctett de ungencia / 

deixando cam do* amimo* o pando incomodo da monotonia / quotidiana t 

*" tf 

MNIÍL FiUPc, " A invenção do amo*. « outAO* poemas 
f í ) 
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A ) - m (pasmo, w CONSOLS, NÓS coNm/m - NOS . 

Paxáaxafo I — " O teu silêncio & uma nau com todas a* 

velas panda* ... ", escxevla Fexnando Pessoa,em Julho de. 19/3 ! f 2 ) 

Patten, em vexdade,nao eta o "silêncio" que. pautava nana tuKopa pnes 

tosas* invadida pox ixincheJJicu, aauaxdando a do* imensa duma Gmexxa que se 

pKolofifOKUL pan. quatxo longos anos. O atentado de Sexajevo fol o pxetexto pa -

Ma se llbexdaxem ambições sem limite que,em 1918,havexiam de xefoxmulax a fa

ce politica dum Continente que via decompoxemse os Cxandes /mpexios,cujo fim 

anunciava o despexdax duma "nova HLstêxhx",na qual a tuxopa assistuiia a soa 

pxofxessiva penca de Impoxtancia a escala mundial. 

Os anos que se seguem ao temo da auexxa,sao maxcados pox elevados 

índices de instahUJudade em mâltlplos sectoxes,que voo desde as consequências 

politicas & sociais da Revolução Russa de 19 H,ate ao crescimento económico 

dos anos "vinte",que texminaxe com o colapso flnanceixo de 1929. £*&■ Ouse, 

de dimensões mundiais,apesax de sex Amexicana pox "nascimento", txáf aluado 

dia as foxtes xelacoes económicas existentes entxe o Novo e o Velho fiando que, 

doxavante,ixao sex uma constante essencial no desenxolax dos acontecimentos. 

A xecessâo econômica,as falências,e o desempxeao em sexie,manifes 

tom a pxofunda intexdependência entxe os mexcados e economias dos poises mais 

jndusixlallgados, oxleinando a cxiaçao de mecanismos de defesa que ixKompm em 

dlfexentes níveis da vida social, cuja consequência mais visível a cuxto e me 

dia pxajO,& um aumento de "desconfiança" pexante as instituições demolibexaU, 

txiunfantes em 1918, 
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Tais mecanismos justificam tomada de. medidas de. indole, pnoteccio -

nÍAta,limitando o acesso de. pxoJuias estxangeixos ao mexcado dos vaxios pal -

ses em cxlée,xompendo am ma Jeu "xegxas Je. ouxo" Jo UbexaUsmo económico . 

âste fenómeno e acompanhado pox UM exaxcebamento Je. concepções "nacionalU -

tas", que dão cobextuxa axiológica a este, ensimesmamento económico,contxibu -

indo pana cxiax junto de amplos sectoxes da opinio puollca,uma pxedUposi -

çao pana a aceitação Je famas de. PoJex maU concentxaJo e malé eflcaj . 

Desempxego,cxlse económica e nacionalismo, acabam pox cxiax um iex-

xeno favonavel à eclosão Je ideologias fascistas e nacional-socialUtastcu -

ja paulatina ascençao ao Podex se fag. atxavés das instituições lihexais e que. 

conimtPelo mena* Juxante o seu pexIoJo inicla£,com ma efectiva base^social 

Je. apoio,aue uttxapassa Je. longe, os estxatos mais pxiveliaiaJos da população, 

que. nele jogam ama cantada declsiva,pa*a vexem aumentados os seus desejos de 

lucxo,pxestigio e dominação. ( 3 ) 

ísta componente nacional-miMioxisia maxca o evoluix dos aconiecl-

mentos Juxante os anos "txinta",numa íuxopa temexosa da expansão da Revoùtçao 

bolchevique paxá o intexiox das suas fxonteixas,apesax do fxacasso das tenta -

tiras feitas nesse sentido na antiga Repuollca de (Heimax,e que texminaxam maw 

banho de sangue com a liquidação de. Rosa jLuxembuxg e K. LUbhnecht. Tal ten -

d£ncla coincide, COM a xetxacçao táctica Ja U,R.SJ. que,sob a i. "eficiente ' 

e maquiavólLca dixecçao de âtatine, abandona o sonho TxotAUta duma xevoluçao 
m 

mundial,a txoco do levantamento dum foxte tstado Jndustxial e Ja> constxuçao 

Jo "socialismo mm so Pals " I 

íntxe /935 e /9W,a conjuntuxa Jefine-se pox tm agxavamento da si -

tuaçâo poll±ico-mlLUax,que assiste, à dexAota das foxças xepublicanas emU-
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ponha e a ocupação de VOAIOA areoA do continente ewtopeu peto* exercltoA do 

/ / / - Reich. 0 conflito alargct-Ae a Africa e ao Oriente,nomeadamente cam a 

entrada doA £M.A« na guerra,apoA o ataque JaponeA a Pearl Harbour, quando 

Atuo poAAado* pouco mala de vinte ano* Aobre a data do Arml&tlcio e Aobre OA 

grandeA eAperançoA depoAitadoA na Sociedade doA HacoeA, Quando AeLá anoA a-

poAfOA forcoA alemoA Ae Rendem, incondicionalmente e o Japão e obrigado a 

Aeguir o memo caminhotapoA a deAlrulçao nuclear de HiroAhima e NagaAaki, 

a turopa eétM profundamente dividida e deAorgani^ada,oA Aem recwuoA depra-

dadoAtoA eAtruturoA economlcoA e AOCLOLA totalmente exauAtoA. 

&vtretanto,lá. longe.,paxá além do Atlântico,ja Ae enchem OA "maloA" 

cm OA dólareA do plano MoAAhatl que, magnanimamente, irão lubrificar OA emper-

radoA cixcuiioA produtivoA do Velha Continente, que Ae reAigna a abandona*, 0A 

perçaminhoA de antanho, quando ve a Sede duma importante organização interna -

clonal como AOO OA NaçoeA tínldaA, ignorar a reconfortante preAença de AeculoA 

e AeculoA de HL&tórla e eAcolher como "habitat" a trepidante Nem yorh,por en-

tre betão e aço,vidro e faiAcanieA "limouAÍneAH, imagem pan. excelência ama. no

va Abundância e dum novo Pode*. 

Nao tardará que OA AliadoA Ae tomem OA inimlgoA de hoje., olhando-Ae 

da AOAIOIO por troA doA duaA ÇAandeA potêncloA e de pactoA miliiaKeA defenAl-

voA,num mundo que Ae dlvide,ao longo doA intranquiloA dia* da guerra frio. . 

fntenAJflca-Ae uma comida OOA armamentoA,por entre tenAoA e dificeiA rela. -

çoeA intermclonalò,que Augerem a poAAJjbUldaae dm. novo conflito em grande. 

eAcala. Porém, o que Ae verÍflca,Aao confrontoA localipadoA no eApaço e no 

tempo ( k ) , em ponoA politicamente malA "fraagelA" doA dlferenteA con -

tinenteA, que Aervem de campo de experiência OOA adverAorioA em preAença,ca-
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da veg. rneno* intene**gdo* num embate. dixecio e fnonial, cuja* conAequenciaA 

Aeniam impnevl&ivel* pana. anboA OA ponte*, que *e anxi*cavam,inclu*ive,a mu

tua deAtnuicao. í*te equilíonio do "tennon" define, o* inicio* da década de. 

cinquenta, que vé mtmentada* ai pne**oê* no mentido da de*coloni^açao em tex-

nitóxio* até entoo controlado* peta* anande* potenciai, mundiaU, fenómeno que, 
t 

a médio pnap>,e*tana na oxiçem dum va*to gjutpo de pai*e* que lutam. pox e*ca -

pau ao cíxculo de influencia daá Haçoeò maJU podenoAOA e induAÍxialigada*,em-

bnião do too contnovexAo e multifacetado "Tenceixo Mando", 

Todavia, é com cento alívio que *e a*AÍ*ie ao* pxhueixo* paAAoA dado A 

no Aentido duma coexÍAtencia pacífica ( 5 <̂&"* deAonuviam o hanigonie poli -

tico~miliJun,afjxAiando pnovi*oniamente o eApecixo duma hécatombe nucleoK. A 

competição vai acentuax-Ae no domínio económico c na expansão doA axeoA de co-

méxcio,pox entxe a míática do "cneAcmento" e doA numeno* aAinonomicoA do Pxo-

duto Hacional Bxuto ( P,(i.B, * • 

t o tempo doA maiéxiaA-pnimaA c da* fonte* enenaeticoA abundante* e 

baAota*,da nacionalização da* eAinutuxa* pnodutiva* e da* pnimeixaA ientati -

va* AiMematicoA de anaani$açao do ConAumo em lança e*cala,atnaveA duma publi

cidade que conátnoi ''cientificamente'1 Ùe*ejo*. e IÍece*AldoÃe*,cada ve$ maÍA am -

pia* e divenAificadoA, Neóte pnoceAAo de desenvolvimento económico acelenado, 

nem "iodo*" aguentam o me*mo nitmo,e OA mal* "fnacoAn vao-Ae atnagando e fi -

condo pelo caminho,incapacitadoA de Aupenan OA AUOA dificuldade* intenna*,xe-

AultanteA da inadaptação da* eAtnutunaA AOCÍOÍA e pnodutiva* a loçica competi-

tiva e altamente Aofi*ticada do* novoA tempo* ( 6 ) . A*AÍM,aanava-Ae o foAAo 

entne Naçoe* maU deAenvolvida* e mena* d&Aenvolvidaá, cuja* oniaen* nemontam 

ao* tempo* épicoA da pnimeixa Revolução I nduAtnial, podendo digex-Ae que a maio-



m. 
nia doA paLòcJt que neAAa aliwia nao conAeguiKctH utùtapaAAOK o limiax que OA 

Aepaxava da "modeAnipaçao" aenal da Sociedade.,Aao OA meAmoA que douante o Ae-

culo XX Aenao airtoldoA pana o Aub-deAenvolvimento e parta foftmaA mala oa menos 

veladaA de dependência económica e / ou politica, 

t Aob a égide deàteA oKondeA partomeirtoA que deconrte a decadm. de nAeA-

tenta",que. aAAiAie a eApeciaculatteA aconiecimenloA cientiflcoA e iecnologicoA, 

no meio dim mando pleno de coniAadiçaeAfque. ve a checada do Homem a Lua em 'dl-

Jtecio" peta T.V. com a meAma nUide^ com que noé AOUCIOAÍOA do dia anlexian ou 

Aepuinle lhe apxeAeniam,em plano Aecundanlo,milÁaxeA de fiomené,mulhe>teA e crtlan-

çcutmoiUaé pelo flagelo antiquÍAAÍMO da Fome,da Sede,da Ml*eKÍa e da doença . 
* 

ÍAÍOA conirtadicpeA e eAie eApeciacalaK cxeAcimenio vao enirtan. em Ae -

Kiaé dificuldadeA apoA 1973, com a Aublda exponencial do pneço doA combuAiivelA 

e doA matenioA-pH ima*, lyw-wdo»** de uma de*acele*açao no desenvolvimento eco -

nomico, acompanhado pela inflação e pela Attblia de pxeçpA no meneado mundial, ÍAO-

$endo novamente a " Ctise " a andem do dia. 

Nao irtemoA mala longe., paU lado lato,afinal, Aao oAAuntoA que enchem 

OA pagina* do "Jotutal de Hoje" . . . 

PanooKato II — Pana alem doA aconíecimenioA politlco-ml -

liteuteA malé vléivelA e pnementeA que vao AuceAáivanente ocupando aá mancheleA 

da ImpAenéa a pafrfi*. do fim. da Segunda Guenxa Mundial, OUIAOA tnanAforanaçoeA Ae 

vao pnoceA^anJjOfCuJja Ímpon.:tcmcla nao e mena*,apeà<vt de. paàéaKem mocó d&àpexcât -
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bidas aos olhareA da maioria das peAAoas. Como ja Aub Unhamos, a alteração da* 

estruturas pwdixti-va* evolui para formas mais racionalizadas e planificada*, 

ultrapassando a "deAomlm" cmacie/uMlca doA mercado* do* primeiro* tempo* 

do capitalismo liberal, contemporaneoA da primitiva "vaça" de. indiutxialiga -

çao. De facto,nesAa aitura, existia um optimismo quanto ao funcionamAnto da 

economia, bastanto "nao-intervir",para qjie. tudo correAAe pelo melhor. Porem,as 

crise* clclicoA de. exat**o de produçao,de deAoraanigaçao do conAumo e do men-

coda de trabalha,depreAAa vem pan em questão eAteA psmtoA de. vtsta,obrifan -

do a cfieAcenteA intervençoe* pan. parie, de oraanismoA eApecia/igadoA,quer no 

Aector privmdê,auer no publico. IAÍO e,deAcobre-*e que OA mecaniémoA que pxe-

Aidem a um Bom ritmo de creAcimento, envolvem um elevado numero de variaveLs,al-

fumoA deloA AJtuadaA pana alem doA fronteiras doA mercadas nacionais,o qu& im -

plica não Aerem ja pasAiveis viéoeA "limitadoA" e "caAeiAOA" da Pxoduçao e do 

Consumo ( 7 h A expansão do Capital e do Lucro,exife quajttidadeA coda veg mai-

one* de. Informação, eficácia e planificação, Aolicitando tecnoloaias aparadas e 

eApecialigadas que,lentamente,deAlocam o centro de poder da âmpneAa,pasAondo 

o antifo " Paixão ",que Aabia de tudo um pouco e em tudo intervinha,a AeK uma 

imagem, de. Museu ( S ) . 

OA novoA ConselhoA de Administração das fxandeA unidadeA produtivas, 

fagem-Ae KodeaK pom. t&cnicoA das mais diferente* formaçoeA,que orientam aA po -

titica* de medio e lanço prago,no Aentido da melhox expansão e fortalecimento 

da ôttpresa. A*AÍ*te-*e nas paiseA mais avançado* a um aumento considerável doA 

AectoreA terciarioA da economia, nomeadamente. atraveA da deAmuJ.tiplicaçao da* 

diverAoA tipo* de ServiçpA,impreAcindiveis a ormanigaçoe* Aociais de fronde am

plitude e complexidade. A eAte. nível,tornam-*e prioxitarioA OA problema* de fe*-



m 
too e Juma eficiente, e pnonta cinculaçao de infanmaçaotpan. meio de ■' "canai*" 

oMqpadoA,Aob pena de. iodo o pnoccAAo "empennan" noA intrincada* teia* da bu -

noenacia e na "libido penven*a" que. *empne *e ah/doa na* tonelada* de xeaue -

nimento*, ofício*, expoAiçoe* e cinculane* que pana*itam a vida quotidiana do* 

íAtado A ModennoA. 

Tal evolução daé eAtAutuxaA pnodutivaA,que define a ena dim capita-

limo de aiçanigação ( 9 ),aAAtme importante* difenençoA nelativamente a e* -

tadioA antenioneA,panticulanmente atnave* da alienação do penfil do meneado 

de tMabalhofque poAAa a exiaix quantidade* cne*cente* duma mao-de-oana alta -

mente qualificada que,pan. Aua ve^pnecUa de Aen pnepanada pan. in*tituiçoe* 

e*peciali$ado*fno âmbito dum Aiétema de €n*ino. £*ia "vaniaçao" exiae uma *e-

fanmulaçao doA "onaatú*moA
n e*iataUtque tem de Ae adaptan. aoA neqtuui-

ioA pnovenienteA do cneAcimento e da duna conconneneia intennacional. A fan. -

ça de trabalho nedugida a Aua expneAAOo maiA *imple*,do* tnabaihadan.ee in -

diferenciada*",e pnoaaeAAivamente AubAtiiuida pan. "funçoe*" diven*ificada* 

I 10 ) , delimitando cada uma dela* um detenminado campo de "competência", Ne*-

ta via,acentua-*e a dÍMÍ*ao do txabalho,que Ae fa$. acompanhan. pan anau* cada 

veg maiA elevadoA de nao-conAciencia doA "fino" da actividade exencida,numa 

n
di*pen*ao" intenna e extenna,que *e apnoxima do puno "non-*en*" ( II K Ne*-

te conjunto de tnan*fonmaçoe*,um doA anupo* *ocio-pnofi*AÍonai* que Ae ve maiA 
t f ' 

vatonifodo e o daé chamadoA "quadno* tecnicoA"\quen, no Aeu nivel intenmedia -

nio,quen, no *upenioKfcuja actividade Ae pnoceAAa no limian. da Politica. Naa 

Aendo dinectamente o* "detendane*" do Poden. na* AociedadeA contemponanea*,o 
t f *• m» m* 

que e vendade,e que a* AUOA deciAoeA e necamendaçoe* eótao na ba*e da* onien-

taçoe* pnofnamaticaA a medio e lonpo pnago. 

PenAamoA Aen eAte o plano em que. e teaitimo falan-Ae duma "iecnobu -

http://tnabaihadan.ee
file:///quen
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xocxacia" ( J2 ) quedem constituix uma classe no sentido estxlto do texmo, 

e pelo neno* um impoxtanilásimo "fXupo de pxessao",cujo podex de. intexvençao, 

ainda hoje,nao pode sex avaliado em Ioda a sua dimensão, 

A emexgencla do* fxandes espaços económicos,que se dimensionam, nu

ma escala intex--naclonal e intex-contlnental, justifica o apaxecimento de po~ 

dexosas empxesas mafsLl-nacJ.onais, cujo funcionamento "apatxlda" se sobxepoe aos 

intexesses de Inumexas Mações do mundo actual, Intexvlndo politicamente aqui e 

alem,sempxe que a situação" lhes nao aaxade,utilizando o mesmo "knoat-hom" pa

xá a venda de óleo de. fígado de. bacalhau, conjuntos estexeofonicos ou peças de 

xoupa intima. 

Como ja deixamos assinalado em devido tempo,um cxescimento economh-
0 0* Ar * 

co desta oxdem de. gxande.pi ao nível da pxoduçao, pxessupoe uma estimulação do 

mexcado ao nivel do Consumo, Oxa,o Consumo so apaxentemente e um acto natuxal 
m m t 

e nao dixlfldo,nao podendo nunca atlnaix os indices que xealmente conseaue,se 

nao fosse "pxodupLdo" axtifidatmente.. Toxna-se assim necessaxia a cxiaçao de. 

Necessidades em laxça escala, constxuindo elevados quocientes de. "desejo" em 

todos os estxatos sociais,de foxma a que se venha a Identificax "bemrestax" e 

felicidade", com a Posse do maiox numexo possível de Objectos-Slpnos. 

O conceito de "Necessidade" nao e de natuxega claxa,pols e susceptl-

vel de se pxestax a muitos equívocos, uma vej. que paxá alem do limiax mínimo de 

subsistência biológica,a vaxlaçao "daquilo" que pode sex considexado como "ne -

cessaxia",assume uma fxande amplitude. Temos que consldexax a enoxme diflcul -

dade em estabelecex um "cxltexlo" que possa medix com "xlgox",onde texmlna o 

necessaxia e começa o supexfluo. As sociedades humanas soo o xeino da compte -
m 0 am 

KÍdode,e a sua oxçanigaçao depende de cxescentes nivelo de I nfoxmaçao que,pox 

http://gxande.pi
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Aua veg.,neceAAÍtam de. tint "meio" que OA veicule com evidencia e napideg.. AA-

AÍM,OA "moAA-media" MIO "neceAòaKÍoAh',a Leitura e a ÎMVÙta AOO "neceAáaniaA", 

OA LbtKOA A Oé ÍACOIOA AOO "mceAAaKWA " Í 
' " II 

ùeAcobnimoA)deAte. modo,apoA uma primeira apnoximaçao a eAAe. can -

ceito",a Aua nelativ-idade e ambiauidade,a Aua dependência em função de fùeran -
0 

quiaA de. vatoneA em mutação,ao long, o do pnoceAAo / OA kLétorico t_OA. 

Face, a eAta previa adventencia, tenemoA de. noA deter wt pouco penan -

te o fenómeno do Consumo no mundo contemporâneo. 0 facto de exiAtir uma "/te -

latù/idade" no domínio dou NeceAòidadeA nao e AufLcientet pon. Ai Ao,para pu -

tifican ioda a explanação que. delaó Ae fag, tendo pan fim,nao um enniauecimen-

io doA atiiudeA atiativaA do Homem,maA anteA uma di&penAao do Aeu "£u" no tini-

vexAo daà COÍAOA, empobrecendo o dia-a-dia noA meandjwA da neificaçao f 13 >• 

Nao pfteiendemoA defende* uma vh&ao "franciAcana" da exÍAtencia,nem 

recuAon OA beneficioA da industrialização,maà penéamoA tombem que exiAiem ou -

troA valoneA pana alem do ambiio do " Ten ", cuja fruição Ae tonna impoAAivel 

Ae HdeAoaAiamoAn a actividade, quotidiana a pnocunan atingir OA multiploA idenA 

que. OA conifeuA da "abundância" noA anunciam. 

Na verdade, a utilidade doA muitoA ObjectoA que o Consumo noA fonnece, 

ituexe-Ae. em "funções" maié vastas,que eAtao Jtiaadas com o "standina Aociolo-

fico dm. quem OA tua,permitindo um aceAAo nAÍmbolico" OOA maiA altoA eAcaloeA 

da Sociedade.,pelo {acto de. Ae poder adquirir no AupeK-meKcado da esquina,a mes-

ma manca de Aobonete que a "estrela de cinema" uAa, caiua indiAcuiivel do Aeu 

inultrapassável sucesso e "chanme" ... Pon este meio,oA ObJectoA entnam no do -

minta da linauaoem e do antifuciatttnansfonmando-se num codiao extremamente efi

ciente, c pneAti^iante,eAtÍjmUando o Aeu futuro poAAuidon com imagens de Pnager 
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e Plenitude, AuaeAindo-lhe que aquilo que Ae "e",eàta dependente daò COIAOA 

que Ae têm & uAam. I Potiem,talA AentimentoA AOO pnecaxioA e {iiaa%.eA,paU a 

"actualidade" doA Objecto* e momentânea,o Aeu envelhecimento napido f I1* ) , 

AubAtcûddaé que Aao na fúhalta do Deáejo poK mvUadeA de "conconAenteA', 

bem. apexattadoA e embalado*, habitando I lhaA paxadl&iacaA onde o Sol nunca 

Ae poe,AoAKÍndo na eternidade do /notante. 

O Ciclo xecomeca uma vep maló,e ainda outAa,e outxa ainda. Ate cean

do ? 

Se nada altejtax e&ta tendência, ale a " ConAumaçao / ConAumlçao 

doA TempoA . . . 
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NOTAS 

( I ) — ÙANI£L TIUPÍ, " A invenção do aman. e OUÍAOA poemaAu,col. fotma, 

n~ I ,ed. P*eAença,J976, p. 25/26. 

f 2 ) - FOUMNOO P6SS0A, "PoeAitu", col. PoeAÎa,ed. ÁtLca,LiAÒoa,l973, 

p. 21'. 

( 3 ) — "No penlxxLo de napido declínio da economia externa ( 1929 - 1932 ) , 

da~Ae a çAande cuomçxo du Pwitido Macional-Sociali&la,de. 800.000 votoA em 

1928 pwtn 6.W0.000 no Outono de 1930,13 mllhoL* no Vexâo de. 1932 e 17 mi-

IhoeA em. Janeiro de 1933* Segundo calculo* de Jaeaen. (..,) noó 6.W0.000 vo~ 

toA nacional ~AoclaflA.iaA ja eAiavam conildoA ceKca de trueé milhoeA de votoA 

de ÍAabalhaao)ieA,doA quaià 60 - 70 % de empueçadoA e J9 - 40 % de opetuvUaê. ". 

f H//Ui£LM MICH, " PAicoloçÀa de MOAAOA do FaAcÍAmo'',ixaduçao do alemão poK 

fiaiia da Cmaça ftonteijio Macedo, PublicaçoeA Dom Quixote, LiAooa,!'976, p. kl ) 

( 4" ) — Indochina, Amexica Lxttina,Medio Oniente, etc. 

( 5 ) — ÍA&I faAe,iem-*e mantido ate koje.,am aitoA e baixo A, tendo como pan-
Ar Hl M 

to central a qtie&lao do deAOJtmamento e da limitação de expe/iiencioA e atmaé 

nucleaneA. 

f 6 ) — Refjenhno-twA a inanAiçao duma economia "libenal" a um capitaliámo de 

oJifanigaçao multicnacional. 

( 7 ) — AlioA,eAia dendencia ja Ae tinha veniflcado, ainda que emi-KionoKiet-

mente na politica induAtûal doA paiàeA que a/fiancanam puimeinanente paxa a 

Revolução I nduAijiial, 

f 8 i — Hao quexemoA com iáto di^e/i que eAAa cateaonia Aociologica ienha de-
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Ampaxecido,maA too Aomente que OA luçaxeó pxoemlnenteA da eAtxutuxa pt*Iu -

tLva o ultxapa&Aam completamente., noA economiaA altamente induAtxlaligadaA 

que nao Aupaxtam tan tal tipo de çeâtao caAeixa,ao Aabox do quotidiano. 

( 9 ) — Ûlgemaé "capitalismo de oxaani^acao e nao oxaanlgado ,pox que AO 

a uma eAcala xeduglda e que. a Oxdem Ae mantém, õn texmoA çJtobaÍAt* deAoxdem 

continua a impexax,o que jjuAti£ica o acentuax de caxaciexlAticaA de cnL&e 

en «ApectoA IntexnaclonaiA. 

( 10 ) — t ctaxo que eAta tendência nao invalida o pacto de contum&xem m 

mantex-Ae posta A de txabaJtfw que AO@ ocupmdoA pax "indlfexencladoA'1'. Panem, 

noA pmlAeA mala deAenvolvldoA,talA funçoeA tendem a Aex ocupada* poK Aecto-

xeA AocimiA "mwiclnaio", corn paxtlculax Incidência noA mlnoxloA xacialA e 

txabalhmdoxeA imiaxadoA. 

( H ) — PenAamoA na aoAotuta nao-conAciencla do poxque e do pana, que do 

txabatho pxodugido. 

( 12 ) — " MOA má tecnocxatoA Aomente actuam pela via oxg&nl^acional e inA-

titucional. A Aua xacionalidade poAAul objecioA e meioA eopeclficoA, Poxtan-

tOf dix-Ae-a de pxepexencia Aocledade tecnocnatlco-buxocxatlca (...) ". 

( Henni Lefebvxe, * A vida quotidiana no mundo modexno"\txad. do fjimnçeA pox 

Jmxge Atvaxe^,ed. UllóAeia, dÙAboa, f%9t p» 72 ) 

( /j ) — 0 iejmo "xeidllcaçao" e aplicado numa dimenáao limitada a uma detex-

minada "xealao" da expexiencia,datdo que a Aua utilização maio ampla exiçixia 

uma xefilexao,cujo âmbito ultxapoAAa a natuxega deAte txabal/to. 

(ih ) — A mc^AÀd/yte de clxculaçao doA COIAOA, Implica a Aua nao-dwtabill-

dade delibexada, quando tecnotoçlcamente ja. Aexla viável um "aumento' do Aeu 

tempo-meilLo ciei exJ^&tencla. 

file:///txad
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& i - AS CR/SeSâOS PROTtSTOS. 

Paragrafo I — A apKeeruao da 'Totalidade" corresponde 

a m processo moroso, quer do ponto de vista ontoaenetico,quer da perspectiva 

filoaeneéLca, 0 nosso korigonte e fisicamente Limitado e a *ua ampliação es-

tá dépendent*, de múltiplo* factores, muito* do* q/uai* e*eapam ao controle do 

Sujeito individual concreto. ; Apesar da con*cienda no* lança* pata o Mundo, 

pana a "exterioridade'' do que "c* e "e*ta ai",e**e facto, pan. *l *o,nao no* 

capacita a situar-nos em nb/ei* de apropriação da experiência muito amplo*, 

capote* de. orientarem a no**a vi*ao pana uma articulação maleável enOut dia-

atonia e sincronia. Nao no* devemos espantar por tal facto, uma ve$. que o* 
\ ff» ff» f # * • • 

"dada*" qiue *e tncotiísum a noAéa dLápa&Lça0,4ao o KtAultado da pnoptUa actl-

vidada, humana, elaborada ao longo do* milénio* dum complexo processo histari-

co,e nao a araciasa "oferta" dum Olimpo benevolente. I Queremo* com i*to di-

$er que,em no**a opinião,nem "tudo" e po**ivel em "qualquer" altura ( I ) , 

existindo um Tempo de maturação que *o imaainariamente pode *er ultrapassa--

do e,me*m a**im,em terno* relativa* e nao Ab*oluto*. 

A teorização de. va*to* nivei* de interdependência e correlação e 

um fenómeno "tardio" na História da Cultura,dado implicar a posse de "ele -

mento*" parciai* que *e constituem como mediação indi*pen*avel a obtenção 
m f 

de viéoe* de conjunta suficientemente, fundamentada* e potencialmente ace**i-
0 

veLè a mia muttiptixUdatile, de. Sujj£Íio4*A&àÍM9o jjtan&Lto duma conádencía Jt&-

aionol", espacialmente limitada,a uma "consciência mundial",*upoe um elevado 

desenvolvimento da Informação,apoiado em "experiência* concreta*" e inter -



m. 
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-mutaveiò, AO poAAÍveÍA apoA o aparecimento duma Aiátematica ne.fJ.exAo cultu

ral em todoA OA dimenAoeA ( CiencioA da Naûixe^a, CiencioA HumanoA e AUOÓ * e -

laçoeA ) , facto que. Ae começa a verificar progxeAAÍvamenie,com particular in

cidência a paKtin. de momento RenoAcentiáta. Tal tendência acentua-Ae cam a 

Revolução /nduAtrial e com OA fenomenoA Aocio-kiótoxicoA que -the Aucederam, 

datante, o Aeculo X/X e XX. O deAenvotvimento cientifico e tecnológico pmAAi-

bilitou um intercambio que. Aupera fxonteixaA terxitoriaÍA,nem Aempxe pautado 

por deAiçnioA fitantropicoA e "eJLevadoAH',difamo-to deAde ja. 

Panem t aqui e agora,nao noA pxeocupaxemoA com juigoA de. Valor, inter-

HeAAadoA que eAtamoA em deAtacoK um outro tipo de. "realidade'', emergente dm. 

densa teia. de factoA que definem o mundo contemporâneo. 

Na verdade,e cada veg. maio frequente noA noAAoA dioA a consciência, 

de que OA COÍAOA nao acontecem "por aconte.ceA.em" e de qtie tudo tem a vex com 

tudo,Aupexando-Ae lentamente, o ponto de viáta Aegundo o qual Aeria Aempne poA-

Ahrel xegxeAAax ao Ponto de Partida,como Ae a Vida e a f/iòtóxia foAAem um ta

buleiro de xadxeg. em que apoA a morte do Rei,CavaloA,8iApoA,TorreA e PeoeA re

começam, "ab initio",OA AUOA infindaveió dióputoA. Nao habitamoA um planeia 

ilimitado,um texxitoxio capag. de Aupoxtax todoA OA capxichoA e aventuraA,co -

mo Ae tudo foAAe equivalente e igual, pexante uma hae Natureza benigna e afa-

vel,de ineAgotavei e oxiental paciência. 

Se o Aeculo X/X, encantado peia ideia de evolução e PxogxeAA0,anima-

do pox um indisfarçável optimimo histórico,com a cxença no Aeu humanismo li-

bexal amaxxado ao txem da Ciência, da JuAtiça e da Verdade, acreditava de boa -

-fe na vinda do fíelÂox daó ftundoA,o Aeculo XX vai pox Aob xeAexva uma ta» 

gxande confiança, chamando a atenção paxá xelevanteA "poxmenoxeA ,que obxiga -

http://ne.fJ.exAo
http://aconte.ceA.em
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não a nepenóan eAAa mixi/lca Vitao '. Panticulanmente apoA OA doiA confXiÀoA 

mundiaiò a que o mundo aA&Lòtiu,ganhou conpo a "conAciencixi mundial" de que 

iemoA vindo a faiùw,,Aobne.tudo no âmbito politico-Aocial f 2 ) . Todavia., a pan 

deote ultùno panameùu>,& deAenvalvimento doA eAÍMitunoA pnodutivaA e a mló -

tica do cxjíòcimtmtxj depoiA doA anoA cinquenta, leva, a que Ae ampliem eAtudoA 

de. andem pnoApectiva e eAtnatagica, quant» ao "fiuiuno" daá modeloA economicoA 

e AocialA vigente*. 

O avanço duma AofiLoticada uuluAt/tLxti$aça<> exige, como jm vimoA ( V, 

a onganigaçao dum conAumo de. ma&Aa noA pat&eA macA adiantadoA tecnologicamen

te que,potx Aua veg,,coJiecem de quantidadeA aàt/utnomicoA de ÇonteA enengeticoA 
0 

e de mateniOA-pnijKaA pana. Ae manteJiem enquanto tal e pana aguentanem OA xitmoA 

de. pnogneAAao dm P.H.B, Radica-Ae aqui um duplo fenómeno : pan. um lado,mê ne-

cuAAOA neceAAanLoA ao desenvolvimento induAtnJal nao> Ae encontnam homogenear-

mente diAtnibuidoA ao longo da Aupen/xcie. do planeta ( 4 f,peto que Ae tatua 

neceAAonJj» adquini-lom OA aneoA geo-potLLLcoA onde. eJbeA Ae encontnam ; pan, au-

txo,a maionia deAteA "ben&" nao soo Kenovavei* ao nitmo doA exigencioA ptiodu-

tivaé e alguná deleA AOO meAmo eAgotaveÍA,em tenmoA abAolutoA ( 5 t. Tal cin-

<utnAtancixitÍAmo,onigina novoA penApectivoA nepenenteA a pnohlemaA AO apanen -

temente intennoa a detenminadaó xegioeA ou paÍAeA,xe/jonçando a conáciencim de 

aMtÍ£ulaçoeA",ta onde havia nAepanaçpeA",Augenindo eAÍnutimaA conexionadaA,la 

ande havia etementoA diApenAOA. £AÍOO OAAÍM cniadoA OA condiçoeA pana a elabo-

nação de teanigaçoea maio amplaá,oniginaniaA doA pneAAoea' exencidoA peta pno-

pnia pnatica hÍAtóxica,que juAti/Jjcam a efJucacia e o AUCBAAO da teonia doA AÍA-

iemaA,aaA aplicaçoeA cibeAneticoA e doA concepçoeA "eAtnutunatLáiaA . 
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Se penAonnoA que o conceito de CfÙAe eAta na ondem do dia, am mai-

on. ou menon acuidade, ha pnatiamente um Aeculo,quen numa penApectò/a men.am.en-

te económica,quen numa dimenAoo poliM.cM,cultunal e de. 'menlalLdadeA tnao no A 

eApantanemoA com a difixafdade qfie o homem contemponaneo encontna pana OÓAU -

mix a 'idejitulade. peáAoal,» Aeu deAtino individual e colectivo, ÊApantilha-

do enixe um quotidiano ambição e dotonoAo e o Pnagex fJLcilxdo doó panàL&oA ax-

lificiaió que o Conótmo lhe fionnece, inum txabalho tantoA vegeA inAotlAfatonio 

e poxcelaxigaclo,ver-Ae deópojado do Aeu inteniox,xe/^içiando-Ae na epidexme lu-

gidia d» fomento. A pexaunta pelo "AentLdo" xepexcute-Ae numa exiAtencia pau

tada pox um conAÍdexavel quociente, de. /nxaxuonalidade,apeAan da Ondem apaxenr 

te que. envolve a Aua AupenfJxUe. Noa podemoA deixa*, de eAt&n de acondo com o 

economiAta. e Aocioloao John K. Galbnaith, quando dig. : " £óte sentimento de. ix-

nacionalidade nao eAia liaado,e dano, unicamente ao pnoduto. Se o pnoduto e 

inutil0 aquele que o fabnica ou o vende tsvnbem nao Aexve pana nada. Paul Cood-
# 

motif ha alaunA anoAfdeAcneveu muito bem a di/iculdade que havia em conAeauix 

dum jovem mecânico de automoveiA que Ae aplicoAAe Aexiamente a p&lix um anxa-

nhao num panar choqueA, que nlçonoAomente nao Aexve pana nada " ( 6 ) . 

Ûiga-Ae de. paAAaaemtque todo eAte pnoc&AAo nao maxcha Aem abexxanteA 

contxadiçoeA,p9ÍA o quadno que temoA vindo a txaçax nao e aplJjcavel,iMi^£xen-

ciada e alobalmente,a todoA OA neaioeA. Sempne temoA dito que eAteA pontoA de 

viola Ae aplicam mquHo que chamamoA poÀAeA "maÍA deAenvolvidaò" ; oxa,eAÍJt 

"MOÍA" envolve um ,menaa",que ainda pan. cima dig. neApeito a centenoA de milAoeA 

de AexeA humanoA , pana quem OA "maleficioA1' do ConAumo nada Aianifijcam , 

uma veg. que o Aeu honigonte Ae define pela dependência e opneAAom daò an-

http://men.am.en
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tiqaá nmnegaA,da Fame, da Doença, e da Contingência maiA abAoíutat. nAAÍmtm. 

abundância e o deApendicio de centoA aneoA e ainda mai* eAcandaloAa,dado 

que n*0 AO nao Ae pode. monte* a longo pnago num AÍ&iema limitado ,como 

também e peita en detniment* dum deAenvolvimento inAupontavelmente deAiguai 

e de injiiòtiçoá acumulada*. Smoténa nagao Rene ûumont,ao digen : " OA p*L*. 

AeA Auh-deAenvolvidoA,quando pudenem conAiiuti/i,a pantin doA A&UA necuKAoA, 

OA AtmA indiLAÍAloA peáadaA, fienno ou aàminio,/a ienoo Aido noabadoA da mai-

on ponte doA AeuA mef.honeA minenaÍA,combuAtiveÍA e canbunanteA : o que lhe 

iatenditana. qualquen competitividade e limitam tennivelmente a Aua capaci

dade de expanóao. " l 7 K 

£AÍM poáiçao,pana alem da canga axiológica que envolve e que nem 

tmloA aceitanaofnao Ae pode nedupin a uma qu&átao de "pnincipio puna e AÍM-

ple&fpoÍA apoia-Ae. em dadoA inàuápeitoA fionnecidoA pan eApeciaJÀAtaA de fim.-

mação muito divenAa,que em difienenteà quadnanteA de opinião Ae encaminÁam pa-

na. equacionaçoeA apnoKimmoA, quanto ao limite máximo pnovavet de iolenancia 

do eco-AÍAtema global. 

Panaanafjo ff — Quando em Abnil de f968fuma Aenie de 

ijrUviditotidadeA de divenAoA paióeA,Ae neunem na "Accademia dei Lincei"0em 
m 

Roma, puna inicianem o eóludo do ambidoAo pnojecto que englobava a diAcuAAao 

dm. AÍtuacao pneAente e fiutuna do Homem. (Clube de Roma.),e dois anoA depoiò Ae 

mpneAentavam a publico OÒ pnimeinaA concluàoeA do tnabalho,o gnau de gnm/tdtt-

de doò pnobtemoA que Ae poem OA AociedadeA fiumanoA, aponta pana a complexa, e im~ 

pneAAionante intendependencia do& fiactoneA em .Jogo, numa penApectiva mundial de 

I 
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medio e tonga p/uxgo. Se atentaxmoA que o "modelo" conAtxuido caxxelacionou 

eKcluAÙsamente cinco paxametxoA f população, pxoduçao alimeatax,induAtxiali~ 

gaçao,poluição e conatirao efe xecuXAOA natunaÍA nao xenovaveiá ),entxe OA mui-

toA que xealmente se conhecem,apoA conáulta de. fonteá documentait ,blbliogxa-

fjjcaò e eAtatiAlicoA em gxande escala, tendo-Ae feito txatamento matemático 

doA dadoA dióponiveÍ6faá "xecamendaçpeA" pKovlòoxiamente obtidaA tem uma ineà-

ilmavet impoxtkncla Aocio-hiAtàxica. Ve/amoA quaiá Aao : " I. A mantxxem-Ae 

aá tendêncloA actualá de. cxeAcimento da pafxiljzçao,ijTdiiAtxiall.^açao, poluição, 

pxoduçao aUmentax e utilização de xecuxào^fatingix-'áe--ao OA UMÍJJSA do cxeA

cimento do naáAo pfxxneta dentxo doA pnoxlmoA cem anoA. O xeAultado maia pxo-

vavel Aexa um declínio Auhito e incontxolavel da poputaepa e da capacidade, 

pxodutiva. 

2. C paAAÍ3/et altexax eátaA tendéncioA e exiax condiçoeò de eóta -

bitidade. ecológica e económica, numa pexApectò/a de muito longo pxago. O eAta-

do de equilibxio global pode Aex concehitlo de Jíaxma a gaxantix a lodaà aá pe&-

AOOA a AatlAfaçao doò neceóAidadeó matexloA baAicaá e a igualdade de opaxtu -

nidadeó que aAAe-juxe a cada um a Aua plena xeati^açao humana. 

3. Se a população mundial decidix enuexedax pox eóta ultima attex -

nativa, quanto maio cedo começa*, a txabafJiax nesAe Aentido ,inaioxes Aenao OA 

pxobabilixlad&A de AUC&AAO. " ( 8 ) . 

Dado que, de então pata ca, nao paxece que ÍOÍA trjtdenciaá tenham Ai

da, na eA&encial,irwex£ulnA em função de novoA objjeclivoA duma eatxategla a 

longo pxago,tudo leva a exex que a Aituaçao global do eco-AÍAtema Ae detexio-

xou ainda maÍA,toxnando pxogxeAAivamente. pxoblematicoA aó hipoteAeà de Aolu -

çao,pxevÍAÍveÍA num poAAado pxoxlmo. A cxtse mundial. tem-Ae agxavado, paxti -
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culamente mpoé i973,com OA AubidaA de pneco doA combuAtiMeU e matextoA-

-piUMÊA,çeA*ndc> infLacçoa,daAempmço c nitidoA deAacelenaçoeA daA iaxoA dz 

cAjeAcimeniotmeAmo naA economioA maiA pjtoApeMaA,Aobnetudo Ae OA compatuvmoA 

com 0 "boom" oAcemianal, vigente enixe 1950 e. /970, 

Clana eAÍa,uma tal conjuniuw / eat'iutwia & cauAadam de. JbumemA 

qu&átoeA que Ae Ke.pwa.iiem no coripmJto da iecido Aocialfcordjú.buindo pana 

acentua* a iniAonquitidade e «A duvidoA quanto a poAAibitidade dum futuxo 

AatLApBdjOMÀj» ptvta mA gexaçoeA vindamoA. c rwttuxat o amento do A pnoioAiaA 

noA gonaá maiA Aen&iveiA daA AociedadeA contempoxaneaA e o xegxeAAo daA liio-

piaA a vanguarda de. ianioA pHeocupaçoeA^conio xeApoAia imaginaxia OOA cxeA -

cervteA indiceA de mal-&Alax,que Ae voo acumulando um pouco pox ioda a pente. 

fím'.meniúA AÍndicaÍA,qmAÍao eAtudaniittdeAempxego,xacÍAmo c via -

lenda. mA AUOA mátUpiaó modalidadeA, òao AiniomoA inconfundiveiA de. que ai-

go "coxxe mal" neóte dealbax d» Aecula XX/. Mem iodoA esteA pxoblemoA tem a 

meAma oxigem,poÍA OA moiivaçoeA que abxigam. Aao,fxequentemenie,de oxdem mai -

ia divexAa. Panam, devido a xapidej de penetxaçao doA moAA-media aciuaÍA,aoA 

olAoA do cidadão-camim eleá acabam pox conAiituix um "iodo" conexionado c mar 

cijço,coniAiJ>uindo pana acentua* um Aeniimenio de intxanquitiaade e inéeguxan-

ça,muito fxequente na paiAaaem mental do noAAo iempo, 

O deAmeóuxado cxeAcimenio daA concenixaçoeA uxbanaA e da vida ciia-

dina,favoxece uma foule. xepexcuAAao deAieA aconiecimentoA em VOAÍOA gxupoA ku-

manoAtpaxiJxutaxmente atxaveA daA immenoA fxan/OA de imdapiadoA c manai -

nalò" que a Cidade vai lentamente. Aegxeçando,duxanie OA eiapoA de ixanAiçoa 

que atx&veAAa ao longo da Aua kUloxia xecente. Nao cabe aqui ocupaxmo-noA dz 

análiAe deste leque de queAtoeA,em iemoA extenáivoA e amplamente fundmentadoA, 
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mas aoAtariamoA de deixar algumas considerações, a propósito de um mi au tia 

doA problemas que temoA vindo a reJerendar. 

Tendo em atenção OA grandes diferenças de desenvolvimento que. a&-

sL&tem ao mundo ac±ual,diriamoA que, relativamente aoA movimentoA sindicais, 

eles Ae debatem entre problemas de organização interina e internacional, Aufi-

cientemente efieag pana contrariwt a pressão exercida pelaA tecno-estruturas 
m m ê 

de dimenAao internacional, e OA reivindicações económicas que permitam manteJi 

eu aumenta*, d conforme OA casos ),o podeK de compta e o nível de vida doA 

AeuA associadoA. So em COAOA excepclonaiA e que Ae apresentam como excepção 

a regra, tais protestos ultrapassam eAAe llmUe, transitando pana preocupações 

quanto ao futuro a lanço prap>,que exigem. alterações çlobaió doA padrões de. 

vida" conAideAadoA como "ideais" ( 9 ) . 

Acontece tombem que, paralelamente, a problemática especifica do mun

do do trabalho, imimeras fontes de. tenAao de outra natureza Ae desenvolvem na 

contemporaneidade, invadindo OA horas do quotidiano na quoAe totaJLLdade doA pai-

AeA, A característica maiA geral que. a todas une e o quociente de Violência de 

que soo portadoras,em maior ou menor grau, OA varíoA tipoA de criminalidade , 

a expansão da droça,o terroriAmo urbano de. caxig politico,a proliferação de 

nmarçlnaÍAn e inadaptadoA,obriçam-noA a repenóar OA aApectoA sombrios que acom

panham o desenvolvimento cientlflco-tecnoljogico e a industrialização acelera -

da. Seroo eAtoó queAtoeA meros COAOA "policiais" , delinquência pura e Aim -

pies, ou eAcondem ragoes maÍA amploA ? Seroo resultado duma crise de 

crescimento,ou manifestam un "mal " essencial ? Seroo resultado de dificulda-

des meramente, económicas,ou perturbações psicoloaicaA e sociológicas mui -



m 
to pnofii/híaó ? Tenia A. CamuA nação, ao digex,atnaveA do "óeu" Caliaula : 

0 

" OA homenA marinem, e noa AOO fjt.luc.eA ! " ? ( 10 ) 

ConfjtMcmoò a noAAa pexpteKidade. penante indo Lála,e a difLcutdade. 
m 

que enconttamoA em pnopon neApoAtoó que noA AatiAfaçam e que noa Aejam menoA 

paUatlvoA "tnanquiti^adaneA". A falta de melhan,deÍxamoA em pe aá noAAaA du-

vidoA . . . 

Uma nota ainda a pnopoAÍto daò dificutdadeA que,noA uttimoA anoA, 

tem pentunbado aá inAtituiçoeA eAcolaneA e oò eAtnatoA maia povenA doA dl -

feãenteA fonmaçoeA AOCÍOÍA. O fenómeno da "conteAtaçao" e a CnJL&e. da CACO-

ta,manifeAtam ao nivel da apaneJtho educativo,a impontancia daò aenaçoeA ja-

vénia no conjunto da Sociedade.. Se, no plano do í'iencado,o Aeu AÍanifica.lo e 

netevante,atnaveA du» ConAtmo pnopnia e eAteneotipado ( noupa,nevÍAtaA,dlA~ 

coA,gadaetA,etc. )atingindo cifnaA eArKctaculanAô,um pnofanando peniodo de. 

eAcolantgaçao,contni/HU. pana um pnaaneAAJb/o afastamento do Jovem, netativamen-

te ao aaneaada famLLÍan.,que e AuoAtttaido peto Gnupo Aociolojlco que neat -

mente "habita" dunante a maionia daò konoA do dia, e penante o qual Ae. encon-

tna nec&ptivtt e diAponivet. A fonça da "Auo-cuttuna" Aeaneaada pan. eAte. meia 

e,em muitoA az6oA,AuficLentmente podenaóa patux Uhe. tnanòmitix uma "identi

dade. pAÍco£oçica",que napidamente o pana em confnonto com. o "mando extenian. . 

Se, pan. vegeA,ataunA deAteA COAOA Ae neAumcm a AofiAticadaò cxiòeA de. opoAi-

coo" face. ao Adulto - /- omitia, em muitoA outnoA a qjueAíao e maiA vaAta,poÍA 

pode. nadicax-Ae: num Aentido cnltico "neat" e numa intotenancla penante aó 

cotvtnadiçpeAfinconóe/^enciaA e. compnomÍAAOA,que lhe AOO apn&AeniadoA como o 

domínio da "nonmaÃJLdade" e do "tem que. Aen." '. 

O envelhecimento da onçani^açao eòcotan, penante o aceòAo de. de.$e. -

http://fjt.luc.eA
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nos de mLLhwi de Jovens e face, as itapidas mutações da vida actual, Leva a 

uma "desadaptação'' ent/te a fonmaçao p/wpoJiclonada e. as soticltaçoes da nea~ 

tiaade. Aocioiogica, pnovocando sensação de. "inutilidade'' aquilo que e ensina-
f \ " t i l l • • 

do,cxiando-se um teJVteno favonavel a innpçao de. altos indices de. agnessivi-

dade no intexiox dos Kelaçoes "eAicati-vas". As famosas Refonmas do insino 

estão na oftdem. do dia. daá pneocupaçoes de. govennanteA e governados mas,co-
* * 

mo pnocessos moAosas que sao,e. pan. attenaKem instituições pouco maleáveis , 

quando finalmente sao postas em. pfiatica,a maijonJxi dos pressupostos que. as 

fundamentavam, ja estão utbvapasAadoA. Afinal,ao julgax q/Lie Ae avançou, vexo-

fica-se que noA encont/tamos no meAmo " Sitio", com o mesmo "Pnabtema e com 

maio diJUcu/dades,resultantes da auto-catali&e do Sistema. 

Nuú pnoceAAo pnodutivo que necessita de técnicos qualificados em 

quantidades assinaláveis, e toxico o agxavamento deste pano/toma ao nível dt 

Universidade e dos últimos anos dos escalões de ensino imediatamente anter-

Jiionjes. Se pensamos que, numa situação de crise económica, o desemprego afecto, 

em alto grau aqueles que procuram o primeiro emprego, e que a criação de pos-

tos de trabalho pana diplomados de nível superior, exige investimentos em que 

pjtedomina um Capital intensivo, compreenderemos que nao e de espantar o trart-

sito destes problemas da escota pana a Raa,da Pedagogia pana a Politica . . . 

ilrm veg. atingido este. limiar, o caso muda de figura, fytase tudo e possível 
a Violência,a Apatia, a Militância, a Utopia. 

Qual o significado da expressão que se espalhou pelas paredes da 

Sorbonne e do Quartier Latin, em ïïaio de 68 : " Sob o pavimento, a praia. ? 

i II i Um patético apelo a uma Outra \'ida,metkor ainda,a uma Vida-Oulna. ? 

Responda quem souber . 
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/t'a vendade.,aA chamadas de. atenção cpuxnto a "quatbdade. de vLia" ga

nham, cada ve$. rnató vifOK em abundanteA camaJjxA sociais, pantiaila/tmente de -

vido a deçAadaçao do dia~a-dia,numa eKisiencia vincadamente deAiquilibnada, 

CanenciaA de. espaço,/tonaA de. ponta,dificiitdades cie. cxvwivio, poluição f nes-

piwtoJUa,aitdidlva,vÍAual ),nao /uAti.ficanao o nelxitlvo AuceAAo doA chama -

doÁ Movimentos ÍCOIOOLCOA ?(!?.) 

Sena. talveç. pan. neconh.ecen.em a /xmaùuzçao potencial destes pnu -

poA",aue as fonças politicas consaanaaas do Centno,da tácy.ienda ou da ULneiiA, 

Ae pneocupam em intnodu^in apressadamente noA Aeuá pnoanamas el.ei±onaÍA at -

(jxwA maljnequeneA,vanlaA pinceladas cie Vende e txinta metnoA cabicoA de. anela 

Aem vestiaioA necenieA de petnoteo, um pouco como na aldeia que viM±ava na 

infância onde,penante a pobneja nutxLtiva da Aopa,um velho panente cujo nome 

me escapa, recomendava que neta deitasAemoA OA fneAcoA folgas de. honteJa. apat-

nhadoA na botctit, pais OAAÍM " cheinava melÁon. e ficava maLó bonita " ! 

enfim,OA mil e uma maneLnoA de. "tapan o Sat com wna penelna" . . , 
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NOTAS 

f I ) — " Ainda que o caminho Aeja mubbo longo e atxaveAAe o deAvlã de. 

uma cadeia de. apaxelhjoé e de. ma^iina^tno fum de. canina,ha AempKe,no tex-

minm da. cadeia e um AeA timona,* AabemoA qjxe a Mia conAciencia nao pode dei-

XOK pa&òaA nao hnpoKta 0 q/ue nem como. 

t&ia conAciencia neceptana e opaca, a toda uma óexie de infonma -

çoea q/ue nao prnAam, devida exactamente m Mia eâtnutuxal, enquanto q/ue oabiaò 

infiamaçoeA paAAam e outxaA,poK £im,paAAam de uma maneina defoxmada. 

f Lucien Gofdmann, " A cxiaçao cutbuxal na Sociedade Modexna*\iAad. da faon-

çeó pou João A. GomeA e MangoAlda S. Mancado, Biblioteca doA CiencloA HumanoA 

n- 18,ed. ?KeAença,LiAboa, 1972, p. 9 f 
* * ~ ~ * 

( 2 ) — c notania a deAmultipticaçao de aAAociaçoeA e oxganipaçoeâ inteJtna-

cianalA,aamtpando OA mala difenenteA actividade*, inteneAAeA ou pnoblemoá, du

rante OA UJJUMOA tJiinta anoA ( QCM,mA,C€£;Om:amXO,WlC£F,FAOfm,OIT, 
0ttA,06A,elc.,etc. h 

f 3 ) — Vejam-Ae OA obAenvacpeA que a pxopoAita deAte aAAunto,£l$emoA na an-

texioK alínea ( "£u ConAumo, tu conAomeA,noA conAumimo-noA ..." i. 

( *4 ) — ùonelta e ftennU fleadowA e OutxoA, "OA LmUeA do CKeAcimenton,tMad, 

do ingJLeA pan. longe. C. da Cunha, Jade A). LibeJutto,Manuel Sebaàtiao e Ma/tia H. 

CoxdelKO/PublicaçpeA Dom Quixoie,Llòboa, f97'3,Quadxo n- ti, p. 7*f ' 77. 

( 5 >- /d., ih., p. 7* / 77. 



m. 

( 6 ) _ JtfArt /f. Gatbxaith, " A cxUe d&A AocLedadeA induAÍAÍaÍAn\UasL. da 

pumqU poK Petbta Jomho,M»xaeA edLtoxeA,LUboa, 1972, p. 58 ) 

' f 7 ) — René: Dûment, "L'Utopie ou ta mont",éd. du SeuU.PmKÍA, 197*1 ,p. 5. 

( S ) — Denelia e DennU MeadamA e Oœ ûM, " OA LuniteA dm CneAciMentaH', 

op. cit., p. 32. 

( 9 ) — Devem** conAidexax que,muiioA doA padxoeA de. vide conAideiuadoe ce-

me "ideal*",Áéo OA da mitotoçia. do CenAume cAeAcente e inde^inida,no penal-

40 de etexne abundância , 
f /O i — Aibent CemuA, " Oalgule Aeguida de 0 tqpivoce",txad. de fmnceA 

pee. Rout de CaKvathm,ed. LLVMOA dm &naAll,LlAboa, A / date, p. / ? . 

f / / ) — Retond ÔoAtAeA,René ûmont,IUdtet RocandflauKUe DuveAçen, " A Cal-

Ae da Aecledade contempoKa^va",t*ad. da fjtançe\ pM 3e*çe CenAtanie PeneUa, 

éd. 70,UAbea, 1975, p. 2k. 

f 12 ) — A tltufj» de exempia,e como AinteAe de etçumoA daA ideioA fundamen

tal* que pencawiem oA difexenteA ftovimentoA £cotoçicoA,veja-Ae e tiy*o puhtl-

eade pan René Datant e poK membxaA da Aeu comité de apoia "La campagne 

de René Dtmwnt et du mouvement écotoçique - nelAAonce de l'ecaloçU patUL -

que", éd. Jean-JacqueA Peuvent,POJÚA, 197**. 
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C ) ~ NO UMAR ÙA P0SS6 - AS MtAWWOSeS URMIHAS. 

PanaaKafo I — tnfint, Xitadinos",a hona chegou '. Desde 

o inicio do* tempos,a pHocww duma maneixa de "sex" e "estéx" que nos fi$es -

se. sentix autónomos,que nos desse uma consciência "di^jexenciada" xelatb/amen-

tt a uma Natuxega tida como hostil,adornos a Cidade,nosso abxiao,nosso oxfu -

lko,ano pximeixo dos dias xedimldo*. € a Cidade, encanta,seduz,atxai aquilo que 

não e"ela",constituindo um espaço caxxefodamente mancado peto "humano ,sinat 
0 

de civilização e cultuxa mm fxau supexlativo. A Cidade e o Futuxo, pxomessa de 

novldade,de confoxto,de fim da "xaxeza",das necmssidadeé ao alcance da moo e 

dm espuduLo satisfeito consimo pxopxio . . . 

ísta sexla o inicio dum "dlscuxso dolicodoce",sobxe. a contempoxanei-

iade quotidiana de milhões de pessoas que a Cidade habitam, Sexla o elogio dur

ma consciência satisfeita, que se deleita a acaxlciax a superfície dos pensamen-

tas e das coisas,embevecida pelo ilusoxlo "soxxiso" dum cotação mecânico. 

ónfim, "Citadinos'',a hona chemou ! A Cidade e o K/tino do axtificial 

e do desumano,da comexclalLzacao absoluta das pes*oas,das xalaçpes,da afecti -

vldade,da Hatuxeza boa e sadia,do fim do OK limpo e dos hoxizontes anojados 

dm paraíso pana sempxe pendido. C tempo de Sombxas,de anonimato,de solidão , 

de Vida que se esfota nas "hoxas de ponta",de cometi a pxessa,doxmlx mal e txa-

balhoK sem mosto. A Cidade e a pexvexsaa da civilização e da cuUwia,a adoxa -

coo de "fantasmas" e de "sianos", cientificamente consumidos pana sexem "ma -

dos",invadixem os nossos Sonhos,sepultando-nos vivos no Reino das Coisas. A 



Cidade, e a deaenexescencia do Futuro,a etemigacao da degradação,a paixão da 
* 0 

inutil e do áupanjituo ... 

tste. seria o inicio dum " discwuo dalico-amargo" sobre a contempo

raneidade de. milhões de. pessoas que. a Cidade habitam. Se/tia o etofio duma cons-

ciência inpelig,que se entristece a acaAiciar a 4upeKficie doA pensamentoA e 

da* coisa»tembevecida pelo ilusório "AOIUCOK" dum coHaçao mecânico, 

ínttut a Paixão e o ódio,m imenóo território Ae abre diante de. NOA, 
\ fm % * * 

de indecisos contoAnos,convidando-nos a reflexão,a indagação doA porqites que 

juáti/Âquem "sentimentos" ião opostos e contraditórios, na tentativa dum en -

contra possível no Coração da Cidade '. 

Afinal,por que ragao Ae abandona o problema urbano ? Que. de nova 

rtoA poderá tnagex uma tal perspectiva, que nao esteja ja dito naé diferentes 

elementos que a compõem ? 

Diremos,antes de mala,que a novidade Ae nao encontra tanto do la -

do do aparecimento e. inclusão de novos "elementos" ( ainda que eteA efjtcti -

vãmente existam ! ) , como da estabelecimento de novoA tipoA de. relações que 

Ae desenvolvem no interior dum "conjunto" que Ae institui como uma "totali -

dade.", cujas propriedades sugerem elevadoA níveis de complexidade, ao trans -

formarem o fenómeno urbano num "centro de forças" de decissva importância, 

deslocando pontoA de. vista sobre problemas aparentemente ja equacionadoA , 

permitindo novas visões de con junto,capages de. nos fagerem nepetuan, uma veg 

mais o Passado, Presente, e Futwio da aventura humana. Como e obvio,nao temos 

a pretensão de emitiu juigos definitivos, absolutamente inquestionáveis, in -

capag.es de se abrirem a "duvida" e a "critica". Sabemos que a nossa refle -

xao se estabelece no Tempo,estando sujeita a mudança,a evolução e ao ôixo , 

http://capag.es
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Panem,nenhuma deòtaá nações,que òempne temos tido pneáentes,nos fana abando -

ruut o dineito ao Pensamento e a Palavna, 

Se lançaHMOA um nápido olhan ao conjunto ia Uistonia humana,nepa -

nanemos que,a pantin de cento, altuno no desenvolvimento da* acontecimentos , 

um desvio significativo se começa a pnocessan no sentido habitual das Mia -

cols " Cidade - Campo " . A pantin da Revolução I ndustKÍal,veni£i£a-se una 

" deslocação" do eixo de eauillbnio do sistema 4odal,que transita lenta mas 

ÍAAevenAÍyelmente,do mundo nanai pana o mundo unbano. Um amento sensivel da 

população,a pnesAao do meneado e das necessidades de mao-derobna,a cincula -

çâo de produtos,as canencias de alojamento, abastecimento e tnansponte entre 

outras,levam a um descontAolado e explosivo crescimento das Cidades, criando 

uma nova dinâmica social, económica e cultwtal em vastas regiões dos poises 

que encetaram um tal processo, ísta tendência pana uma expansão desordenada 

do tecido urbano,acentua-se ao longo do século X/K e atinge pnoponçoes giaan-
* * J * 

testas dwumte o século XX,com o apaneciMento de grandes metKopoles de va-

rios milhões de pessoas, que desintegram completamente o ordenamento urbano 

presente, nas civilizações e cultwias pre-industriais. Um tal fenómeno, pela 

enven&aduna e pela. persistência com que se tem mantido, nao pode sen deixado 

em segundo plano,dado que as necessidades inerentes ao seu desenvolvimento 

voo fa$er. inflectir comportatrentos, atitudes e instituições, em função deste 
novo parâmetro, cujo destino,ainda hoje,panece bastante enigmático. 

< • ' * 

Deste modo,a pressão da Cidade,em amplas areas do mundo contempora-

neOfpoAece indesmentível, de tal forma que em centos Kegiaes industKialmen -

te. mais desenvolvidas, o " Campo " e o " Rural ",esta em vias de. desapane -
cimento,no intenta* duma /llatune$a próxima da apnopniaçao global,em que a Pai-
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AOfem enùta lenlamenleno domínio do a/dlJUx'lal,loAnando-Ae uma enorme Sou -

dale, e m novo Mlto,fi>*necido pox meio de. den*oA nlvei* de $ifnoA,dUponi#eiA 

no mexcado,eKpandwdo-Ae atxavL do labixinto do* ma**-medin. A culiuAa e a* 

actividade* AociaU nuxbaniga*-Ae",£loAe*cem no* aminhoA da Cidade,OfKupando 

e Keunindo iodo* o* elemento* que conAidexam nece*AajUx>*tno que imitam m pxo-

ce**o "antlfo", vindo do de*pextoJc da ocidentalidade, quando a FUo*ofla pexcoA-

Kiaa" Afana " da* comunidade* hejúnicas,meditando a "fl*U" e o "IOOOA" num 

espaço marcadamente humanizado, "civilizado", pox opaáiçao a baxbaxie e ao 

"CODA" que. atormentava a* "xefioe* extexlaxe*'1\na* quaU a Ra$ao e o Uplxi -

lo exam ainda uma puna au*encia,um Tempo va$lo e pou pxeenchex . 

Heàta peKApecÂJb/a,a Cidade apxe*enla-Ae-no* como uma imagem do "COA-

mo*",da Vxdm"/coxxe*pondenle a um nível de oxgani^açao eApeclflcammie hu -

mano,local que não pode *ex abandonado ao* capucho* do Aca*o,pol* devem *ex 

a ob/jectiyaçâo externa dum "xiaox" inerente, a um elevado nível de ConAciencixi, 

que *e orgulha com a damera que k capag. de in*lUuix ( I ) . O* objecto* col

imai* aoAlm. de hahliaK a Cidade,nela *e xe-conhecendo e expandindo,abando -

nando um ambiente "natuxal" que conAidexam pouco propicio ao *eu de*envoAvl -

mento e matuxação,txvtnando-a uma "obxa" *eduioKa,db§na de *er apreciada e vi

vida, í neto AO a* actividade* cutíuxai* *e abxlgam na* *ua* muralha*,pot* lam

bem a* in*tllulcpe* política* e adminUtratlvaó *e xecolhem no *eu intexiox , 

confundindo-Ae com a *ua textwm,de*ejando ocupar e**e centro de comando prl-

veliaiado,cujaA xetaçoe* com o "Campo" circundante, tanta* atteraçoe* ixao pa -

decex durante OA Aeculo* que Ae Aucedem. 

Todavia, no longo eépaço de tempo que antecede a Revolução /ndu*txl -

ai no* paí*e* europeu*,a dominação da Cidade ena ainda baátante lenue,dado que 
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a anande maionia das actividades Aociais e pnodutivas Ae. fxL$.ia pana alem dos 

Aeus Omite6. Como ja deixamos en.te.tv.hiK,AO em pexiodoA cxono logicamente mais 

tiixdioAfAe vai pnocesAon uma invensao desta tendência, cujoA pnimeinoA A into -

mas Ae podem apenceben com o desenvolvimento e organização das comunidades 

medievais e nenascentistas. 

ÍAtas,pnimeino com timide.^, e maia lande com indesmentível convie -

Cflj»,ÍKao alongando o Aea eApaço inadicional, libentando-Ae das AUOA limita -

coes natunais,ao tnaf.en.em pata o Aea centno OA elementos dispensas que, habi

tavam a petãfeAÍã,cumeJtcianleA e antifices,que doKavante faxao ponte. into. -

gnanie da densidade convivência/, citadina. Aqui, os contnates tonnam-Ae "da

nos" e Aimultaneamente mais violento A, o que. estava Aepanado e afastado pin-

ta-Ae,c0-e>tÍAte,ioAnando visíveis as dificuldades e contnadiçoes,que. a fna-

<gmentaceuo e pulvenigaçao do tecido Aocial continha,duma fonma implícita c 

nao inteijuvnente esclonecida, Ponem.e pox enquanto,nao podemoA ainda falan 

duma Cidade. degradada,apesan das múltiplas de/iciencioA que nela podenemoA 

encontnan. Os Aeus habitantes nela Ae. neconhecem,tem um cento onçutho na Aua 

condição de detentones e uAufnutuanioA desAe eApaço difeKenciado,no qual o 

valoK de uso e ainda pnepondenante,onde o Aentido estético esta fnequentemen-

te pnesente nas Obnas que. escolhenam a Cidade como Aua nesidencia. penmanente, 

que* sejam catednais ou palácio*, locais AagnadoA ou pnofanos,onde m cento 

Aentido da giig/idod* ainda nao deixou envolven todas as coisas pelo anónima 

mando das cipioes e das moedas .' 

Com a chegada da Ração /nuiátnial,o neino do quantitativo expanda-

-Se napidamente em toda a ponte, pensando exclusivamente em tenmoA do mais bnu-

tal mpontunismo,inAtalando-Ae onde a ganância e a aula lhe Augenem.Aob os aus-

http://en.te.tv.hiK
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piclo* da tel do manou exauça. O* "centra*" *ao invadido* e espoliado* na 

mais deAenfreada concorrência,a destruição da& antigo A equilibrioA e *i*tjn-

maticamenie praticada,Aob a desculpa duma ideologia do ProgreSAO e do bem, -

-estar, (pe grosaeiramente encobre o incomensurável "apetite" do* Novo* - Ri

co* . . . 

A "aima" das comunidade* urbana* e metodicamente. de*truida,o espa

ço c o* locai* de. encontro ACUO dividido*^ tornado* equivalentes entre *i,para 

melhor *e contabilizarem e traficarem,no* circuito* da especulação do* AOIOA 

e da* aonstruçoes civis. O manto cinzento do "homogéneo",da "indiferença" e 

da 'segregação" desce Aobjie. a* horas do Quotidiano. í ate. o próprio mundo ru

ral,na *ua pag, antlqui**ÍMa,nao e*capa a* arremetidas insistentes dum modo de. 

viver devorador, que que/t *empre maio e maia depxe*Aa,vendo--*e obniçado a en -

irar num Dogo,cujas regra* nao entende ma* que., para *eu bem ou mal,e obriga -

do a acei tax, O Podex estende, o* *euA braço* ao longo do território, chegando 

com cada veg maioK facilidade ao* lugares maia afastados ( 2 ) , fagendo-lhes 

*entlx o peso da nova "centralidade" que quer,pode e manda,poi* e a Força , 

o Futuro,o Desenvolvimento. , 

Deste modo, a* relações urbanas voo crescendo e alargando o *eu cam

po de dominaçãottendendo a ultrapa**ar a antiga dicotomia "cidade-canpo'\en -

globando-a numa dimen*ao multo mais vasta e complexando que a que presidia 

a esse binómio inicial. O processo de urbanização progresAÀva, originado com 

a inditAtfLJjttijaçao, altera a fisionomia do* usuais componente* (cidade-cam -

po) de situações históricas em vias de desaparecimento,actuando como factor 

"envolvente" e condicionante do* acontecimento* que *e procesAom diante do* 

noASo* olho*,Poder-*er-a inclusivamente avançar uma hipótese, Aegundo a qual, 
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óenda a pnoolemaUca unbana uma deu mala mancanteA conAeauenciaA da nevolu -

çao induAinialtAejxm OA pnoblemoA pon ela levaniadoA que,a pantin, duma da -

da faóe de. "aneAcimenio", acabem pon pnovoean uma inflexão no pnoceéAo que 

lhe deu o/Uaem finduAÍxiali#açao),alixnando aà meiaA pox eóie jpn.eviam.eniA 
At 

fixada*,mudando-lhe o numo e OA obj&cih/oA,em função de novoA valoneé que 

emenainam ao lonao da caminhada ja feita. SeauiniamoA,aAAÍm,uma penApectb/a 

abejtta pon. Hennl Lefebvne f 3 ),q/ue Auaene a hlpoieAe da unbanigaçao comple-

ia da sociedade,como um "objectivo vixtual" e tendencial,etapa, que noo e&ia 

ainda neallgada,maA CUJOA conionnoA Ae podeniam deáde aaona aAAÍnalan,com 

uma iolenavel manaem de veKoAimilhança. A equacionaçao duma /dpoieóe deóia 

naiwvega, paáAivux neoeAAaniamenie pon. uma anatiAe cnLtica daA eéixuiunaè un -

banoó aciuaùnenie viaent&ó noA palAeò economicamente malA evotuidoA,aixaveA 

da conAidenaçao doA mecanlAmoA que leniam eMado na Aua oniaem,e daA multi -

pt.iA nelaçoeA que Ae eAiabelecem no Aeu Aeio,e que deixam aAAinaladoA no neA-

paço jjumenoA veAiiaioA da Aua pKeAença. 

A "Aodedade unbanan,ao deixan Aupon a neceAAidade complemenian du

ma "nevoluçao unbana",nao Aena um neçneAAo ao paAAado,uma ieniailva de iné -

iaunan modoA de vida e de convivência, adapiavelà a cùAcunAioncioA hiAionicoA 

utínapaAAadaA e que AO a etoA neApondem. Nao e conAinuindo CldadtA como OA 

da Aocledade medieval,nenoAcentlá-ui ou bannoca,que neAolvenemoA o pn.ob.tema  

com que noA enconinamoA enfneniadoA naó últimaá decadoA do Aeculo XX,da meA-

ma fonma que nao Ae neAaâvem OA maleflcioA pnovocadoA pela etapa, InduAinial, 

njefufiando-noA no mlio da pnoduçao anijeòanal. O que Ae tnaia e de penAan a 

" (í - Topia ",ÍAÍO e,a poAAibilidade duma nSliuaçao-outnan,num "Luaan-outno"', 

num "Tempo-ouixo", U - Topia, e nada mala '. 

http://jpn.eviam.eniA
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PaxaanaU / / — Ûo que {Loi. dito ate eAte momento, ne* -

Aalta com uma cento. claxega cpie. eAtamoA em pxeAença de. doió conceito* dié -

tíntoA : a Cidade, e o Linbano. Nao quex ÍAto dígex,que eAtoA duoA nealidadeA 

Ae anulem mutuamente,que Aejam incoMpatò/eÍA entxe AÍ, que nao tenham nela -

çoeA. Pxetende-Ae Aalientax que a conAciencia uxbana e um {enomeno que "en -

valve" a Cídade,maA que vai "pata. além" dela,poià pxeAAupoe uma alienação 

eAtxutuxal que eAtaxa em VÍOA de Ae vexifleax. Na vendable,a exiéiencia de : 

apIomexadoA populacionaÍA ''cLtadinoAn,e um pxoceAAo que xemonta a pexiodoA 

hiàtoxicoA exixemamente xecuadoA f ImpexioA AanaxioA ),viaenteA no âmbito 

de. AociedadeA dJ^exenciadoA entxe AÍ e que Auaexem uma eventual {oxmaçao 

fuma vivenda uxbana. Tal "vivência" implicaxa a Ke-{oxmulacao doA xelaçoeA 

entxe o Ruxal e o uxbano,que Ae tem pxoceAAado dum modo deAoxaanigado e avil

tante, cxiando deAiquílibxioA de ena/me envenaaduxa,cuja xeAoiuçao exige uma 

xeftexao de {undo Aobxe OA "tendenciaó" e OA modeloA de deóenvalivimento que 

eátao AubjacenteA a emenaencia de factoxeA,que paxecem eAcapax OA tentativaA 

de contxate doA inAtituiçpeA pxeAenteA noA ÍAtadoA contempoxaneoA. 

£Ata queótao "cxucial" nao podexa Aex aboxdada de uma AO veg,nem 

pox uma AO peAAoa,uma veg que dig. xeApeito ao deAtino e ao Futuxo de inume -

na* comunidadeA humanaA,e que todoA OA atUudeA "pnótícaA" que Ae viexem a 

empjieendex ne&te campo nao tem efeitoA imediatoe, xefZectindo-Ae excluAivamen-

te a medio e a lanço pnago. íxJUte uma eApecie de "atxago de eficácia",dado 
0» 

nao eAtanmoA a lidax. com xealidadeA de natuxega extxemamente AÍmpleA,naA quaié 

e Aempne poAAÒ/el xeçxeAAax ao "inicio" da expexiencia,xecomeçando tudo de 

novo. íncontxamo-noA pexante complexoA "con/untaó" em movimento e txanAfjonma-

çao,AujeitoA a uma cexta taxa de impxevióto e de acaAo,capageA de attexax AÍ -
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anificativamente o A "dado*" xecol/iido* em momento* antexioxe*. Ne*te domínio, 

o planeamento nao pode. *ex "xiaido" e deven-*e~a evitax,na medida do po**i -

vel,qualqueK e*pixito de "Siátema"',que xeduja o complexo ao *imple*,que *u -

hàtUxia a xealidade aà conveniência* de. tecno-buxocKota* '. 

Um campo de inve*tiaaçao com e*ta* caxactexUtica* e objecto da aten

ção de vaxia* "disciplina*" ja constituída*, que sobxe ele fogem incidiu o* *eu* 

apaxelhos metodológico* e conceptuaU, tentando txagen. frequentemente pana o 

seu exclusivo domínio, aé questões cortáidexala* essencial* dentxo da pxoblema-

tica uKoana. C um ten.Kitox.in apetlto*o paxá a* múltipla* "competência*'\qf*£-

*e acham habilitada* a pxonunciax o* julgo* maio conveniente* pata o futuxo de 

todo* no*. Arquitecto*,uxbanÍAÍas,politico*,econonii*ta*,*ocioloao*,filo*ofo* 

e outAo* e*pecie* afins,aguçam o dente face a too apeiito*o manjax . . . Nao e 

xaxo que., com pouca humildade, no* foxneçam uma "*oluçao acabada",que Aexia uma 

e*pecÍA de vaxinha magica pana a efectiva xesoluçao do* pKoblema* em analise. 
* " * 

Pax no**a ponte,admitimo* desde ja,que tal nao e o no**o objectivo. 

4 e**e "nivel" não temo* Soluções ja pxontas, cabeçada* de optimismo ou pessi

mismo, conforme o* ca*o*. í*tamo* todavia dUpostos a xeflectix,a txocax expe -

xiências e ponto* de vi*ta,que contxibuam pana conAciencialigax, com a maxima 

amplitude po**ivel,a *ituaçao que temo* diante de no* ( U ) . Julçamo* que,an-

te* de. Aahemo* com xigox xagoavel em que con*i*te a Questão que *e pxetende 

xesolvex,nao e possiniel abxix caminho paxá a *ua Keal xesoluçao. Nao podemo* 

"xedugix" a* que*ioe* uxbanas a pxoblemas de txafego e ciKculaçao, fazendo de

pende* tudo o xesto de*te paxametxo principal, como e*ta muito em moda em 

imen*o* " Plano* ". Nem a pnobtema* de "metxo quadxado" pax habitante,nem a 

descoloxida* fonas vende*, metida* entxe edifício* de vaxio* andaxe*,*iio.exindo 

http://ten.Kitox.in
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uma vaca presença de clorofila e da fotoAslnleAe, poA. entre toneladas de. be. -

too, H ao ptud.endm.oA que o LA paço Aeja transformado ruma mania de. xetalhoA, 

em que cada qual eAtabelece o Aeu "feudo", em função do A "ACUA" valores,para 

ptiejuigo quase certo de. iodoA OA outroA,degradando cada ve$ maio a existência 

quotidiana doA habitantes de um dado tenrilorio. OA citadinoA,canAadoA, aspi

ram a "escapadeJLa" de flm-de-Aemana ou de. ferias,pana o Campo,o ftax,a Natu -

nega ; OA residentes no mundo "rumai ", querem fugir ao Aub-deAenvolvimento, 

OA deflcienieA condições de vida, aproximando-Ae da Cidade. O que e neceAAa -

Alo indagar,AOO OA motivações que originam iodoA esteA fenomenoA,e nao CKIOK 

"Clubes de lerias" que pn.ee/icAam OA neceAAldadeA de "fuça" de aLgumas cama -

daé da população,ou COUAÍAUIA ( na melhoK doA hipóteses ) " gaiolas" habita-

clonaLé na periferia doA grandes ag.tomeradoA, para acolheu OA novoA TnanAeun -

tm*l 

àxiaerAe, portanto, um contributo Aerio de VWÙOA disciplinas ciente-

flcoA, capares de colaborar com a Aua expenlencia na Kesoluçao deste vasto Pro-

blema,Aem ambiçoeA de "catonlallAmo" de quoique». deloA em relação a todas OA 

outraA,desprendidas de AonhoA doornail COA C de complexoA de inferioridade. 

™A considexaçoeA que a pnoposilo destes aSAuntoA ixemoA propor,nao 

pnetendem anallAar exauAtivamente,Aob o ponto de vista histórico, todas as mo

dalidades de ocupação do Espaço que tenham existido, levando em Unha de con -

la um estudo Aobre OA varioA tlpoA de Cidade que fanam aparecendo ao longo 

das tempo A . /ncldviemoA com partlatlar atenção na problemática originada a 
*"* 0 0 

partir da Industrialização,e m* Aeus KeftexoA no domínio urbanístico,para 

alem do crescimento e estruturação da vida citadina durante o Aeculo XX. Pau 

outro ladOfOA afirmações que temoA vindo a fager,nao deverão Aer tomadoA nu -

http://ptud.endm.oA
http://pn.ee/icAam
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ma dimeaàao "untveAAal",aplicavelA inteoKalmente a tacto o mundo contempona -

n*o,uma veg. que o ambilo que pa/ta noA meAmoA dellmltamoA,Ae càtcunAcKeve aoA 

paLè&á tecnologicamente. maiA eU.aenvolv.idoA, do chamado "mundo Ocidental.". Tal 

nao AJu§nlflca que Aeja IndlApenáavel pana o coKAecio estacionamento deAtoA 

queAto&ó liaadaA ao uKoanumo,uma anallAe aquilo que Ae poAAa noutxaA neaioeA 

do alobo,maá tão AO que,poK ctçana,noA manteKemo4 excluAlvcmente numa axea crto-

naloçJLca e aeoçmflca bem delimitada, ate. eótatmoA de poAse de elemento* Aianl-

fLcatlvoA,que no A permitam ampliax o honlytnte da xeflexaor. que emp/teendemoA, 

Panagnafo III — Paiva uma melhox compneenAao doA feno -

menoA e doA olteKaçoeA pnovocadoA no tecido urbano, peljz expanAao e deAenvol-

vimento da induAtrtÀalL^açao,de. fjonma a tenmoA conAciencia daó conAequencuu 

dai xeAullanteA, tonna-Ae neceAAOKio que. façamoA uma ideia, ainda que tuidlmen -

ta* & eAqttematlca,da AHUOCOO exlAtente noA momentoA pn.e~induAtAÍal4, Penáa -

mo A como conveniente tal peK&pectiva,dado o facto de immenoA aalomexadoA wt-

banoA euAopeuA & ocidentaU,iexem ima existência que. data de multaó centenoA 

de ano A, tendo cxiado uma individualidade pnopxia,atAaveA de. AuceAAlvaá acumu-

laçoeA de "expenlencloA'1',que Ae reflectem na Aua oAçanljagao interna,conóil -

iutlva duma peculian. "imagem" da Cidade,que vai entxaK em contacto e em con -

filio com a "nacionalidade." induAtxio.1. 

Como podeKemoA imaglnaA.,nem todo o conjunto de habiÀacoeA,poK A ! AO, 

conAiltul uma Cidade, uma veg, que eAia implica neceAAaAiamente uma detenminada 

^conAciencia de A.L " xelxvtlvamente ao eópaço que a nodeia, conóciencia que lhe. 

advém duma Aenle de KelaçoeA de convivência,de "maneixa de eAtaKn,que a dl* -

http://eU.aenvolv.idoA
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tlnguem e diferenciam do ambiente circundante. Porem,nao podemos afirmar corn 

segurança que exióta um modelo "Ideal" de Cidade, espécie de critério de vex -

dade urbanístico,que nos permitisse distinguir dum ponto de vista an-histori-

co,a Cidade "conseguida", da Cidade, "frustrada" '. Poder-se-a afirmar que exis

tem diferentes modalidades de estruturas citadlnaAtdependenieA da situação e 

do momento histórico em qfte Ae encontram siMtaias, respondendo a circunstancias 

concretas dama dada comunidade e dum dado território,que evoluem e se irons -

potman, ao longo do desenvolvimento do processo histórico. 

Todavia,nao deixa de ser interessante assinalar,que em diferentes 

fases da historia humana, sempre o Homem se piteocupou com a organização do es

paço U/iBano,nele tentando projectar una Ordem Ideal, obecedendo aoA principias 

dum Loco A clarificador,como acontece com OA "Utopias", as "CidadeA Ideais", que 

vamoA encontrando durante a Historia do pensamento. Aristóteles,Platão,Campa-

nella,Aao disto exemplo flagrante ( 5 ) . 

Se da Cidade Oriental f neolítica ) poucoA conhecimentos temoA ha -

je ( 6 ),de forma a podermos afirmar com clare$a,qual teria. Aido a Aua estru

tura e OA seus componentes,e de admitir que ela se encontrasse fortemente de

pendente dum poder "polilico-reliaioso-militar" altamente possessivo,ocupan-

do um lugar proeminente na textura espacial, dominada pelas vastas extensões 

territoriais dos grandes Impérios Agrários, c admissível a construção de agre-

çadoA urbanas com uma certa "desmesura" ,imensos centros dominadores fet-

ce a paisagem circundante, organismos sociológicos que ultrapassam a escala hu

mana, geradores duma monumentalidade assinalável,numa grandeza semelhante a 

dos túmulos e templos chegados ate nas. ísta tipologia urbana,tomar-se-a tan

to mais contrastante, quanto maia a compararmos com a concepção da Cidade pa -
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Ma o CKeao,que a inAtitul numa dJunenAao claKamente limitada e definida,aceA-

Aivel ao habitante., apJiopnlavel pelo Aeu Olha*.. 

O aparecimento doA "cùdadeA-eAtado'\mani£eAta uma outxa concepção 
i 

do mundo e da vidafcKÍando nova* %ÍHJtudeAn e rwvaé nJJmoA ^ociaJjk,^^enao 
m 

com que a planificação uxbana Ae adapte, a um conjunta de vatxateA que Aao exi-

aidoA como melhoKeA. Lvta Cidade, envolve e condiciona um quotidiana vixaao pa

xá o nextexian",poAa OA valateA da comunicação e do convivia,neceAAitanda de 

"CidadaoA" que lhe txanAmitam a Aua nação de A&i,que a uAem e ocupem. Hao noA 
# * 

poAece AtK ocaAÍanal,o pado doA CidodeA heíenicaA,pcvux alem doA pneocupaçoeA 

aeferuivaA que a Aua eAteuiuxa poAAa patenteoK, concMtigaxm na Aua anaanigor 

çâo intexna um eApixita de KacÀonatidcule que Ae objectiva no penAomento filo-

Aofico. ÍAte.,poK Aua vertem como local de exeKcicia p/tiveliaiado a "pxaça 

puhlLca",a Ago*a,o local de encontea poK excelência,onde Aao poAAivelé OA de-

bateAfOA ÍAOCOA de inpomacao,onde Ae ouvem ainda OA xepeildoA paAAoA de 5o-

otateA i P/iaximo da AaoKa,edlficloA ligadoA a adminlòtxaçao da Cidade,eApaçoA 

de inteAvençao politica, pnalonaam a exlàtencia de um Cidadão dialogante e in

terveniente., que Ae Kodela duma dimenAao eàtetica da vida, ao "valonljoK OK -

quitectaA,eAaittaKeA e pintaKeA,que embelezam eóte eApaço humanizado com tear 

tea* e eJdàdioA,com temploA e aAAemblelaA ( 7 '• AAAÍM,O Gxeao efectivamente 

cuia uma Okdem Nova, claKamente viAivel na Aua Vontade concxeta,ateaveA duma 

exlàtencia ndemo-anÍAtacnatlcaH que,nao o devemoA eAquece/i,limitava OA pwn -

teJUiOA da cidadania a poAometeoA multo bem definidoA,Keleçando pana OA AOM-

OAOA" da TaKtaKo,peKiecoA,iJboiaA e outxoA "BajòanoA",que lubrificavam OA Aub-

teAJtaneoA da POIÍA. 

Se a Cidade Romana retoma f de. facto,abundanteà elementoA da tradl -



M 

çao helenica,pon Aeu lado nao deixa de. manifeAtan um maia* mentido puagma -

tico e empixiAia, adaptado OÓ neceAAidadeA politix&-adminÍAlnativaA dim tex-

nitonio de. incomenAunavel exlenAa<>,incotnp>iee/ióLvel pana a mentalidade. gne -

<y- Mantem-Ae, contudo, o Aentido da onganigaçao « da planificação do eApaço 

habitável, deAenvolvendo-Ae notaveÍA concepçpeA de confonto e comodidade pa-

na a existência pnivada e publica, bem pneAenteA noA pneocupacoeA kiaienicaó 

feAaotoA,tnanApa>Ue de agua,balneanioA)',ludicaA (teatAOA c CÍKCOA) e conviven-

daià ( pnaçaA, edifício* publico*, etc. ) . Postem, o deAmembnamento do Impenio 

envolveu,a pna^,<xdeaeneneAcencia de muitoA floneAcenteA centnoA unbanoA, 

fazendo negneAAan ao* nitmoA da tenna e da nunalidade,uma tuxopa enAimeAma -

da, pneAóionada militanmente pelo JAIOO,tecendo o denAo manto dai nelaçoeA 

feudaJA. 

ÍAÍOA novoA oondicoeA,aue favonecem uma electiva diâpenAao da po -

pulaçao em comunidade* de nedugida eAcala,diápenAaA pelo eApaço eunopeu,Ao 
m * ~ f 

buxo àen. altenadoA com o inicio duma reanimação conencial a pwvtui do Aecu -

lo Xf,aue poAAbbilita a invenAao da tendência pana a estagnação, apte Ae tinha 

vindo a venifican dunante un longo peniodo t'& ) . O deAenvolvimenio doA Bun-

goA e amparado pon tegi&laçao que lheA atnUbui pnevilegioA aAAÍnalaveÍA,nelar-

ilvamente a exlAtencia campeAina, C um centno de 'homenA livneAn,numa eòtjut -

tuna Aocial amplamente mancada peloA mecanLmoA da "Aenvidao",o que. leva a 

un pnoaneAAiva aumento da população, atnaida pan uma vixLa. menoA condicionada 

peloá , ; HmitaçoeA anceAtnaÍA,Augenlndo a poAAibilidade duma maion outono -

mia e capacidade de movimentação. O deAenvolvimenio municipal,pana alem de 

Aen uma apneclavel fonte de nendlmentoA pana o poden politico, que o nodela 

de neaaliaA legÍAlativaó,cnia um tenneno favonavel ao ne-apa/iecimento dum 
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conceito de cidadania ate entoo multo diluído, que val- encnntxax em mexcado -

x&A,axtiflceA e comexcianteA,oA acexximoA defenAoxeA duma exJutijsncia mala 

"ilbexal",tao de. acoxdo com OA AeuA deAejoA c InlcLatlvaó. AAAÍM,& natuxal 

que o cenixo de. foKcoA da cidade, medieval oAAocie,duma forma inediia,oA ai -

veiA "eApixitual" e. "tempoxal" da Atia mentalidade., A Catedral e. a praça ao -

mexclal co-exiAiem na vida uxbana, conglomerando duma forma exempla/c OA apeioA 

da Alma e do Corpo, c um eApaço que. Ae "aproxima" e Ae define, em função deA-

Ae "centro", Aimuitaneamente caótico e oxaanl$ado,com ima vida Aoclat e "xela-

clonat" inienAa,eApalhando~Ae peiaA toriuoAOA HXÍOA C caminho*,aue ligam o 

extexiox" (pexifexiar-campo) ao "intexiox" (aentxo-igxeja-comexcio),xeApixan-

do anAioAomenie OA dloA que hao-de vin. ! 

Locai. de. vida di.feA.ente, MOA nao ainda de anAia deAmeAuxada de lu -

cxo,& de aviltamento do quotidiano, incoxporando ceximonloA e feAtlvidadeA, 

apropriavelA pan. KÍCOA e pobxeA, peioA droAtlcoA contxaáteA de que e portado

ra, como imagem xedugida que e,duma eMxutuxa Aoclal plena de contxadicpeA. 

Porem, aqui e. açona,penAamoA exlAtlx um efectivo predomínio do "valor de UAO" 

Aobxe o "valo/i de t/toca"\nao exlAtlndo a degxadacao alienante e impeAAoal do 

^Apaço que encontxaremoA na Cidade "paleotecnica", contemporânea do A primei -
At 

KOA tempoA da ijuíuAtxiallgaçao. 

O período xenoAcentiòta nao aliéna MÒAtanclalmente eAte. eAtado de 

COÍAOÓ,A*'. pexApectlvado exciuAivamente dum ponto de vlAta uroanlAtico. Na 

maioria daó vegeA,pxoionça e amplia uma herança doA "tlpoAn e. "formai" que. 

0 mundo medieval foi exauendo, ainda que Ae proceAAem adaptaçoeA relevanteA, 

poAiiculamente no campo da Axqulteciura. A Cidade do RenoAcimento "xe-oxga-

niga" um eApaçp previamente dado,emolduxando-o de beloA edifício A , cxlando 

http://di.feA.ente
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alaumoA pxacoA mommentaiA ( 9 ) , fazendo apaxecex com cerda -.limideg. ainda., 

um culto uxpano daA "axandeA pexAonalidadeAn,que Ae deAtacaxam pax ÓU&Ó 

obxaò da etwnÍMato daA peAAooA Am hL&toxia, 6.ncontxamo~noA no limiax dum. 

pexiodo kLitoxico que. oAAÍAte ao noAcimenio doA tátadoA C\odexnoA,que tem a 

neceAAidade de. ampliax eflcapnente o Aeu Podex OA xeçioeA pox eleA contxo-

LadoA. Ha ma tendência evolutiva na dixecçao duma pxoaxeAAiva concentxa -

Çtzo daA inátitulçoeA dixiaenteA noA vaxioA paiAeA em foxmaçao, levando ao 

AÍAtematico abandono daA "coxteA itLnexanteA,,,que neceAAitavam de paAAeax 

de, texxa em texxa, de fama a que o xeApectivo autóctone tiveAAe conAciencia 

de que a Vida Ae pxolonçava pana la daA {xonteixaA defJjtidaA peloA AeuA poA-

A0A. 

Quando o Podex "oAAenta OAXOÍOÍA" numa detexminada $ona do texxii-

taxio,com todo o Aeu Aequito de acompanhanteA,juxistaA,adminÍAtxadoxeA,mí-

litaxeA e necLmestmA de AeKvoA,amo que pox "milaaxe" eAAe tocai cxeAce, 

expande-Ae, chamando a AÍ todoA aqueles que quexem tentou uma "chance" na Ro

da da Fontana. ÍAÍJS. novo Centxo,deApnovido de {OIAOA modeAtJjtA,quen aflnmaK-

-Ae penemptoxiamente como tal, pnetende Aedugix e eApantoK o Camponio,deAejã-

-Ae. coe/tente e nacional,q/ueJi vex-Ae "netxatado" no ÍApacp,na penApectiva e. 
* 0 * T 

no angulo que lhe Aejam maiA favonaveiA. TodoA eAteA xequeóitoA,exigem uma 

dana conAciencia da onaanigaçao uxbana,bem pxeAente no ç.eometxÍAmo q/uadxicu-

lado daA cidadeA BanxocaA e noA PlanoA fieitoA pox "moo de meAtxe neloA impli-

cÀJj&òa S00 mtocaió npenò<ktté%&r\a£ent0á a peJtópecJÂva e eruyjadnam&rvb» d&á &Lti&A 
o 

eAAencÂaiA,definindo com Ainçulax apaxato OA nAedeAn do podex politico,nomeada-

mente OA PalacioA. 
Uma tal centralização,que oxiçina o conceito quaAe contempoxaneo de 
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Capital, anda irmanado com um decréscimo da autonomia municipal presente na 

sociedade, medieval, juntamente, cam o aparecimento duma dicotomia entre Cidade* 

de. segunda e terceira categoria, face. a omnipotência e grandiosidade da ca -

beça do Reino " . . . Aqul,neste centro de conAumo e planlfJcaçao,mals do que 

produção,aglomera-se a classe politica e o emlutiao dum tecto*. terciário da 

economia, uma burocracia tépida e macilenta, que detesta o Campo, o OK fresco, 

os calon.es e os frios, abriçando-se das inclemências da Mlstonla aims de fax-

falhudos laças, sedas e fitas,cujo brilho fenecera dentro em pouco, face a som

bra ameaçadora do patíbulo. 

íste ritmo, existente durante o século Will e no dealbar do XIX, 

observa as primeiras inovações indistrlaló,poA elas sendo transformado, de 

maneira Mreverslvel. Expostas que foram,em tempo oportuno ( ft) ),as motiva

ções que levaram ao arranque industrial nalguns poises europeus, cabe-nos aço

ita reflectir sobre as consequências deste fenómeno, no âmbito dos aglomerados 

urbanos e no das relações Cidade - Campo. 

A expansão da industrialização e o desenvolvimento e ampliação do 

mercado, processam-se duma forma desorganizada, agindo prùnariamente perante 

os Interesses em jogo. A localização geográfica dos poles industriais, obede

ce a lógica da proximidade das fontes energéticas, das matérias-primas, da aces

sibilidade dos transportes e da mao-de-obra. 5e,numa fase Inicial,se pode cons

tatar uma certa, dispersão, com a udillgaçao em significativa escala da energia 

hidráulica ao longo dos rlos,nao tardara que a tecnologia da maquina a vapor, 
0 m 

favoreça a HAplde apropriação do solo urbano pan. grandes unidades produ -

Uvas. Estas,sem terem qualquer, xespelto pela Paisagem,ocupam os melhores lu

gares de multas Cidades,na crença de que a sua actividade era "boa" pox si mes-

http://calon.es
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ma, pi que agia em nome. do P/tog/iesAo e do avanço tecnológico. OA cent/ioA vitais 

■* * 00 . 

da vida citadina AOO atingidoA pan. esta invasão pexsistente e. nao planifica 

da, encaminhandoAe pana pnognesAls/oA niveis de despejmonall$açao. A napida 

valanlgaçao económica do A AOJLOA unbanoA annasta consigo a eApeculaçao,a ça 

nanclosa tel do lucno,qpe compartimenta o espaça em iadaA a& dixeccpes e sen -

tidoA,pana mel/ion. o valonJLpK e fa^en nendex. 

Pou ouixo lado, intensificaAe o aumento populacional doA CidadeA, 

nomeadamente. atnaves da vinda daqueles que pnocivum txabatho naá fab/ucaá,in

vadindo OA nuas e pnaças, jjuntandoAe em ganas duma penlfenxa,Aem 

quaisquen. condições pana uma existência minimamente, aceitável. OA "StumAn,os 

bai/uwA opeKanloA,a maiA profunda misenla do coKpo e da atma,Aao um. doA pue. 

çpA a pagan pan. este tipo de desenvolvimento industrial. Cnonmes iaxoA de. aoK
0 0» 0 m 

talidade infantil, peAAimaA condiçoeA hiaijmlcas,fome e Aofrimento,Aao teAAeno 

propicio pana OA primeiras agitações AOCÍOLÒ Aenlas do mando contemporâneo. Pian, 

que. ÍAto,Ao OA chamadas "Company. Towns ",que Ae engulam pinta de. um quoique* 

local economicamente apetecível, fana de ganas previamente. habitadas,puro agio 

menado de barracas, de, duração equivalente ao tempo dunante o qual Ae. extrais 

Ae um IMCKO considenado aceitável. Orna veg terminado o empreendimento, e/um aban

donadoA ao venta, a chuva e ao caruncho,que Ae enca/uiegavam de in. deAt/wlndo 

aquilo que nuca devenla ten. existido '. 

Paralelamente a penlferia degnadada,o Centjio doA gnandes CidadeA xes

oAganlgaAe, neradaptaAe OOA novoA ÇOAÍOA e a ideologia bungueAa e lihenal do

minante.. Sao aé exienAOA Avenidas doA escriionloA e das lojas comerciais,AOO OA 

pasAeloA publicas onde o "espectáculo'1 Aociat Ae contempla, OA locais de diver 

timento e prageK,tjeatKOA,opeKaA,cafÃscanceKta,onde oá dias Ae esgotam alegre -



mente, entne. a fnivalldade. duma compta, um janta*, de cenimonia e um othan obti -

quo as cotações da Balsa UL ) . C o iempo doA palacetes em fnondoAOA /andina, 

am.pLam.ente. deconadoA em "estilos hisionicoA ', Aenvidos poK eficiente, e disci -

ptinada "otiadaaem",Aob a batuta de. alçam Mondomo penito em enologia, que ML -

penintende,na Mia omnipnesença,a metafísica bnancuna da goma doA colaninhoA e 

a hona da "papa" de. cniancinhoA vestidoA a "maninheinon,com um nigon e pneci -

AOO,'. dignas do CAlado-Maion pnuAAiano. 

SOA enonmes unheA eunpeiaA,a Natunega afasia-Ae pana ptanoA cada ve$. 

maÍA dlAtanéiadoA da vida citadina, que começa a fatigan aqueles que a vivem 

maia intensamente.,dando OCOAÍOO OOA pnimeinoA alvones duma 'necupenaçao" dai 

vintudes campesinas,vistas como "fonte de Aaude",de aleanias Aimples e de. equi-

libnia pAicoloçico. A caminhada de Jacinto pana Tomes e a manifestação ti -

tenania ( /$) dum fenómeno Aociat de innefutavel AÍgnificado,que pner-anuncia 

uma tendência cnescente a fuga penante a ' Aotimaçao" do quotidiano, oniainando 

o espectaculm desenvolvimento da industnia tunistica,a pantin, do fim da Ae -

aunda guenna mundial. 

O cneAcimento exponencial da induAtnialigaçao nalgumas aneoA aeo -

gnaficas,annoAta a uma unbanigaçao doA populações nunais,que cada veg. mais 

vao entnando em contacto com OA COÍAOA boas e mas, tnapdaA peJjoA "TempoA ho-

dennoA" . NOA poises mais desenvolvidoA,atenua-Ae a Aepanaçao tnadicional en-

tne o binómio Cidade~Campo,pois as modalidades de existência canactenisticas 

duma vida agnlcola e doA nitmoA pon ela aenadoA,Aao AubAtituidoA pelas exi -

gencias de eAtnutunoA produtivas e compontamentais,que nao Ae compadecem com 

o A encantoA do PasAado. Começa a tnaçan-Ae uma linha nítida entne o "desenvol

vimento e o "suo-desenvolvimento", entne poises "avançadoA" e poises "atna£a -

http://am.pLam.ente
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do* " ... 

Na* Cidade* invadida* pela indu&bùa e pela enanme ampliação do* 

*ectone* de *envico*",o cne*cimento pnoce**a-*e em pnoane**ao aeometnica, 

ultnapa**ando Alótematlamenia CIA pnevLéoe* que o* ûepantamento* de Planifi-

caçao começa» a fag.en,um pouco pon toda a ponte. Ape*an do* e*fonço* feito* 

pela* autonidade* politica* centnai* e municipal*, pana debelem a* pnoblema* 

oniainado* pelo constante afluxo de novo* habitante*, pnoblema* como o da ha-

bitaçao, 'jianéponteA, InfAor-esùiutanaA de apoio,e*tao Aempne em atna*o em nela-

cao a nealidade. A* yona* penlfenica* mordem, uma tendência pana a deanadaçao 

e deAOAaojiigaçao, concentrando ai, em condiçoe* extremamente deficiente*,milha-

Jie* de pe*Aoa*,cancKo *ocial em oKande escala, quen *e chame "favela", "bidon-

ville" ou "baixno de laia" i Todo* eáte* fado*, obniaam a uma necompo*içao 

da* nelacoe*' entne Centro e Periferia, criando um desfasamento progressivo en-

lue, o local de habitação e o local de trabalho, provocando a marginalização 

e o desenraizamento de ampla* franjas populacionais, espartilhada* num quoti-

diano extremamente niaido,que dificulta a convivência e a integração , 

outrora virtudes essenciais da existência urbana. 

O Cenixo torna-*e cada veg mai* "conge*tionado " e de dificil ace*~ 

*o,apesar de *eK pouco "habitado",poi* em inúmera* Cidade* ele "encher-*e" 

durante o dia,para *e "esvaziar" duitante a nolte,num movimento oposto ao da* 

penifenia*->danmitonio*. Oiia-*e entoo a ilusão de que e*ta* questões *e dimear-

4lanam numa exclusò/a perspectiva de "tráfego" e "transporte*",de estaciona -

mento a mai* ou a meno*,de nua* mai* lança* ou mai* estreitas. Muita* veges, 

em, nome de*ta realidade,as Cidade* *ao desfiaunada*,o* núcleo* histórico* 

de*tnuido*,a* anvone* demolida*, pana *e cnlanem mai* duo* faixa* de rodagem ou 
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para Ae levantar um viaduto. DeAaparecem local* de encontr.o,em name de "Sua 

MajeAtadefo Automóvel",a Cidade torna-Ae um emaranhado de Ainaió de trafe -

go,de pn.ol6i.coeA, "Slopé" e AemaforoA,entre OA qtiaii OA AereA humanoA poAAan 

a Aer divididoA na Auprema dUlinçao enlxe "AutomobilUtaA" e "PeoeA", 
0 0 M 

Ironhu da Historia Sapiené que,apoA milhareA de anoA de evolução 

e de eAforçoA,reareAAa a nh/elA de comunicação acMAAiveiá m uma família de 

periq(utoA,de inleliaencia media. . 

na Aequencia deáta rápida analise klAtorica da Cidade e do Urbano 

q/ue,temoA diAAo claxa conAciencia, nao pretendeu Aer exauóUva nem invulgarmen

te, puafunda, penAomoA eAtar em condiçoeA de fager uma abordagem temática a al-

auru problemoA que Hepatoma* eAAencialA paxá a compreenAao doA maU importan-

t&A parametroA da vida quotidiana no mundo actual. 

Paragrafo IV — afectivamente, como tb/emoA OCOAIOO de 

AalLentar ainda ha pouco,um doA elementoA que deòde Aempne definiu a morfolo

gia doA CidadeA,foi a marcação dum Centro,local de importância preponderante 

dentxo do d território urbanizado,no qual confluem e em função do qual Ae 

orientam,a existência' peculiar duma dada comunidade Aocial em diferenteA 

momento A do Aeu deAenvolvimento hi/dorico, C ate poAòivel que, na fundação du

ma Cidade,a eAcolha deAAe "centro" obedeça a criterloA que ultrapaAAom OA 
m 0 0 & 

AlmpíeA queAtoeA de ardem funcional e pragmática, atAoveA da intervenção de 

' farçaá" meta-naturaÍA,de caracter Aagrado ou reliaioAo,preAenteA neAAe ter-

ritoriOfOAAim re-valori^ado e tornado diferente ( /j? ) . 

A localização,dimenAoo e funçoeA dum tal HAÍtio",nao AOO iauaU em 

http://pn.ol6i.coeA
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toda a ponte, e em todaó OA culiunaò e civilijacoeA. Podemthe. Aen atnibuIdoA 

di/enenteA pnppniedadeA e atnibutoA ao Jbonao doA iempoA ; ainda OAAÍM nele 

4e neflecte. Aempne alço de. eAAencial e pnevileçiado, constitutivo duma Ondem 

especial e unica. Nao Aena isto o que 4e paAAa cam a Aaona doA cidade* one 

'
 x *■ * *■ 

aaáfabenta ao dialoao,a intenvençao,eApaçp de. convivência e de. intenpelaçao 

entne OA cidadão* ? Nao testa a eAcala "hamanigada" deAte local,em que 4e en

et» 

cantnam auAenteA conce.pçoeA "monumeniaJU" e "eAmaç.ctdonaA
H

,no .tamanho doA edi

flcloA e na pn.opon.cao daà fonmaAtpnopicia a uma mentalidade com um Aen

iJJo muLto pnecLéo doA "LimidtA",que apnecia OA conceitoA clanoA e OA vintu

deA da Ragao ? Pana que DioniAoA fale. peJLa boca de. Apolo, e pneciAo que a "de&

meAuna" Aeja canino loula, au uia que, a cuAta duma tenóao intenion e dum eA

fonço delibenadamente oAAumido. 

Je da Cidade politica doA aneaoA,paAAanmoA aoA aalomenadoA medlevalA, 

too ilpicoA em ianiaé neaioeA da Cunopa,neleA neencontAonemoA o fenómeno da 

centralidade., cleAta feita onaanigado em tonna de valoneA predominantemente ne

ILJIOAOA e nao "politLcoA",como no COAO precedente. 

Aqui,apeAan de. "ouifw",o Centno maniemAe e penAiète .' Aaona e a Ca

tedral que polarisa OA nelacoeA eApaciaLó, dando vida propria aoA nucleoA que a 

cÍKcundamíaçAiipando em Aeu tonna OA medoA e OA anAeioA duma população que a 

conAtnuiutque a conAidena como Aua Qbna e a quai proteae,com AUOA oaivaé e na

veA,ao longo doA dioA dificeiA. Como querendo apnoxlmanAe dela,edificioA e 

AUOA compnimemAe e eAineiiamAe, obedecendo aoA ditameA duma outna "Ragao",maÍA 

afectiva do que loaijca,maÍA inAtiniiva do que fniamente calculadona ( th ) , 6A

ie Cent/to, aceAAivet a todo A e a todoA necolhendo,Auponta com bonomia feinanteA 

e mexcadoneAtpedinteA e comedianteA,cniançaA e velhoA,em ampla paleta de opo 

AiçoeA e contnadiçoeA,maó Aem neconnen aoA antlficioA da Seareaaçao ! 

http://pn.opon.cao
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RenoAcimento e BarmocotAem abandonaxem o caminho peAcmxidojXefi* 

$em o Leniu» a medida doA AUOA neceAAidadeA conAcienteA e inconócienteA. Ao 

canhonem conAclencia de. AÍ atxaveA doA "pAodutoA" que aticm,pteiendem te/um*. 

a Cidade um "object»" digno de. Aen. vLédo e apreciado peloA que a habitam e 

peloA q/ue a vhsilam, C o tempo dai pKaçaA monmientaÍA,OKnadaA de edifxcioA 

çJumdÍA&oá,Xn.ôeAJsioà em peKApectivaA deZLbenadamente penáadaAfno AentLdo de 

Aefí obtido um efeito eAtèt/ro que imp/ieAAione de. pexto ou de longe.. £xL&te 

uma Vontade que Aubjag. ao tecido unbano,que o pexcoxtte. em difexenteA dinec-

ÇOOA e AentidoAte que mateJíialmente. Ae He.ve.ta em monumentoA e eAtatuaA,cola-

cadoA em locaXá pnive,UglmdoA pana a apxeciaçao e contemplação do ÍApecta -

daOrHabitante. 

Com m Cidade induAlAial doA AeculoA X/X e XX/veJu/icamoA AenàiveiA 

olteKaçoeA a esta canotante tendência. ApoA uma foAe de deAtfuiiçao deAoxdena-

da,coMeApondente ao período paleotecnico da induòtAÍalt^açao,o Centra e «-

propalado pelo poder patltico-economica, orientado por uma optica de progreó-

AÍMOA rendimentoA monetoKloA. Tende a Ae*. um local de "tráfico"tde conAumo e 

9*Ato,da compta e venda,de relaçoeA anonunoA e impeAAoaiA. SaluHado cm edifi-

doA em altwwLfCom uma população que o olha como uma fonte de canAaçoA e fruA-

txacoeAf» ÓApaço e uAurariamente deAapoAAodo da Aua alma e doA AUOA virtadeA, 

tornado amorfa e equivalente, por toda a paute, igual a AÍ próprio. C a apari -

çao da "homogeneidade",da "unidiMenóionalidade" nao-criativa,da iit-diferencia-

çao. 

/AIO pata nao falarmoA dão dL&tanteA e giganteAcoA periferiaé daó 

ÇHandeA CidadeA,doA arrabaldeA que. Ae eApalham pau monotonoA qultometroA,noA 

quaió eAta auAente,quaAe Aempre, qualquer veótigio de "centralidade urbana ", 

http://He.ve.ta
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onde. a comunicação e a convivência se estabelecem unicamente, através do dia

logo artificial do A mass-media (15 ) . 

íste fenómeno da "convivência" nao pode ten entendido como margi -

not e secundário,do ponto de vista duma vida urbana equilibrada, Pelo con -

tnaAÀo,p.UgamoA que. ele e um vector essencial que.,em diferentes óituaçoes e 

circunàtancias,sempJie eóteve presente com. maior ou menor fulgor,no interior 

deu fronteiras da Cidade.. I através dele que o Mamem liberta a ma criativi-

dade,que troca experiência*,mantendo-se dUponivel pana a AÍ próprio e pana 

a colectividade em que. vive. A possibilidade da heterogeneidade dos "encan -

tros" « m benéfico catalisador cultural,capaz de enriquecer o património 

colectivo, levarda-o pana níveis progressivamente humanizado*. Nao foi mui -

ta* vezes a Cidade, o local eócolhido pana festividades periodica*, incoKpo -

Kando a maioria da população numa actividade "diferente", libertadora, que. vai 

de encontro ao Aentido lúdico do Homem,a um deliberado interregno de. prazer' 

pace, a dureza da "realidade." quotidiana ? Nao *ao a* Fe*ta* e o* Jogos,uma 

inesgotável fonte de convívio, too favoráveis para o equilíbrio psicológico 

e sociológico de individua* e grupo* f/6 ) ? Nao sertão ela* um poderoso fac

tor "integrador", susceptível de contrariar a* pressões centrífugas,que arras

tam para a marginalização ? 

Ora, o que se pode. verificar ao longo do desenvolvimento urbano do 

Ocidente.,e uma progressiva atenuação e desmembramento das ocasiões convi -

vendai*",quer devido a mecanização c programação intensa a que esta su/et-

to o quotidiano, quer devido ao desaparecimento do* locais de convivia aces-

sivei* a vastos *ectores populacionais, causado pela mercantilifaçao do espa

ço citadino. óxiste uma tendência de "congregar" no espaço e no tempo a* oca-
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Aitxe.0 de "encontAo" entne OA HomenA, patanigando-oA em tonna de obptctivoA 

"extenioneA" a nelaçao convivencial,alienando a comunicação num univexAO 

panalelo,que obedece, a um conjunto de. condixdonaliAmoA penvenAoneA do dia-

loço. A "poAAe" daa COÍAOA AÍtua-Ae. no intenvalo doA HomenA,a mediocnidade 

AatÎApeita,AubAtiMû. a imaainaçao cniadona ! DeAte modo,um podenoAo facton 

de inbeanaçao e de. ejvUquecimenio intelectual e afectivo, eóta em vioA de Aen 

deAtnuído, atiando um tenneno jjxvonavel a AituaçoeA de Aolidao e L&olamento, 
* t \ m ê 

too coninanioA a natunega Aocial do Aen humano, Moo e de adminan que OA anan-

deà aalomenaçpeA unhanaA do mundo actuai, oniainem AituaçoeA que Levam ao de-

AiquLLibnio emotivo e biológico, pentunbaçao mental, a violência e a "multi ~ 

doo Aolitania . 

£*ta 'W.eAapnendijàagem'' da comunicação,do contacto com outAem,a nao 

Aen pan pnoceAAOA menmente anii£LciaÍA e UUAO\ÍOA, tonna a penAonalidade do* 

individuo* maia fnaaH e vulnenavel OA multiploA aaneAAoeA a que eétao AU -

jeitoA. No neino do anonimato que a meçalopoliA conàtnoi,Aao AintomaticoA OA 

apeloA que. noAcem e moJVtem naA poainoA de anuncioA de jxuwaiA e Kex>Lt>taAf ten-

denteA a pKopi.ciai "encontnoA",a dot eApenança a vidoA tnÍAteA,na tentativa 

de tnanA^ipunaçaa duma conAciencia infj£li$ ! A convivência paAAa da exL&ten-

cia do dia-a-dia pana o mundo doA "òianoA",pana o intenion do "apanelho" doA 

meioA de comunicação Aocial e da publicidade,que fiagem Auçenin noA AeuA anun-

CÍOA e fJJmeA um quotidiano "outno",de man. apíl e fneAcoA boAqueA,pleno de en-

contnoAfde impnevÍAto,de tranquilidade e aventuna,de juventude e bele$a,deAde 

que o "pnegado eApectadon" ouAe banbean-Ae com a lamina "X" e deAodoni^an-Ae 

com o pnoduto 1/",anteA de beben o ape/Utivo "Zn ... 

AAAÍm,encaminkamo-noA pana uma ampliação do meneado que 
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invade, o JUMÍXUL do ímagiruvduofqjite Keditg, o Se& ao Tex9AuçeKÍndo q/À*. &o atnaveà 

da ampliação da Poèáe iniiòcjUmi/iada de obj&cÁQ^&mboLoò9*eAa atingida uma 

vida que vale. a pena Aex vivida,ruu piontelnaé duma Nova Beatbtuebt. O cpwd -

ente. de "deAumanidade" e de "deApenAonaligaçao" amplia-Ae pana nivela cada 

veg. maio intenAoA,na UuÁao de. que a produtividade "pen. capita",tem. uma can-

nelaçao magica com a felicidade "pen capita". A Aociulade de. conAumo nao quen 

limiteA pana OA AeuA deAÍonioA,tudo Ae pode. venden e inocan,o bem~eAtan eA -

pneita ao vinan da ^Aquina .' 

Uma ve$ que o valon de tnoca e enLaido amo neana,a Cidade c o Aeu 

habitat pnefenido. MaiA do que pana Ae "\/en",o tecido unbano exiite pana Ae 

quantLficon., quen na Aua dimenAao honigontal e de Aupen/U.cie,quen na venticaí 

e em aítuna. txLbtixa conceito de pnopniedade maio AancoAtico do que. a chamar 

da "honiyontal" ? Que "poAAui" o feli$ pnppnietanio ? Um pouco de eApaço ae-

neo ? O dineito de ot/ian a bioApena noA pnoximidadeA da eAtnaioAJ-ena ? A poA-

Aibitidade de vin a janela e othan o mundo com um binoculo,no COMO de nao ten 

ventlferu ? 

O eApaço tonna-Ae objecto de conAumo pon meio doA maio vaniadoA pno-

cedimentoA. Na maionLa doA caAoA,e ocupado com gonoA comendaiá e politico-

-cdminiétnatiMaA noA AUOA aneaA pnlvZlsiçÍadaA,maó também pode acantecen que 

ele Aeja "poupado" a imolação pana conAtnuçoeA em altuna,quando o Aeu 'valon 

hiAtonico" pon ainda mai A apetecivel e nentavel que o Aeu valon amendai. 

Da~Ae OAAim um fenómeno invenòo moA complementan do pnimeinofque conAióte no 

Conéumo do ÍApaço, utilizável em anande eácala na induAínia tuniática, que on -

ganida excunAoeA de. nacionaiA c eAtnangeinoA em buAca duma "centnalidade' avo-

enja,vivendjm numa eAp&cie de "neAenva anti/Mùal",aketto de qualidade,no co -
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nação do "homogéneo" e "unidiMensiotial". 

Como ja antenionmente nepenimos,esta expansão mencantil da unbanida-

de,nao pol canacJjenlstijca de. todos os tempdà e épocas, ja que a sua expansão 

desiquiJLibnada e caótica, c uma deu consequências maia nePastas da industnia -

ligação. 

A Cidade. contemponanea,em n&laçao a Cidade gvtega,medievai,nenascenr 

tlsta ou bannoca, pendeu um cento sentido da "qualidade", da "obna",do "valon 

estético" e contemplativo que toda* elas,a seu modotacabavam pon mpnesentan 

ima poma too pecúlio*.. O unbanismo do século XX,esta obcecado com a neso -

laçao de alguns pnoblemas de. tal maneina pneáentes,tao intimamente liaados 

com o modelo de desenvolvimento económico em vlgon nos poises altamente, indus-

tAÍali$adoA,que ainda não pode ou nao quip pigen um compasso de. espena,a fim 

de nepÀectix. pondenadmente no Tutano da* nossas comunidades citadinas. 

Dentne estas questões unaentes,analisemos pon agona duas delas,que 

panecem sen de essencial nelevancia pana vastos conjuntos sociais. Repenhio -

-nos a "habitação" e a "cinculação". C evidente que estas duas neatidades tm 

uma confÂomaçao autónoma, uma vida pnopnia,muUo antenlones ao pnocesso de. 

explosão unbana,tal qual se apnesenta nos nossos dias. Panem,o que nos pneo-

cupa pon açona,mo e investiaan a histonicidade e as dipsnentes modalidades 

que habitação e cineulaçao ponom assumindo ao longo dos séculos,mas sim pens-

pecthtct-las no âmbito da contemponaneidade. Antes de. mais,& interessante neper-

xix. um penomeno antiquíssimo que, no Ocidente e âunopa, relaciona habitação e 

cineulaçao, e que consite na "di^tnibuiçaa" dos locais habitáveis na pnoximi -

dade das vias destinadas ao tnansiio de pessoas e bens. Pode digen-se que existe 

i ama tendência "extnoventida" na "psnma" das unidades habitacionais, que pni -
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vùligla a Mhi "face" exle*ia*,onientada no *entldo da "nua",em detnimento do* 

fzlemenicu Aituado* numa dinecçao contnania a e&ta. A* "fachada*" do* edi.fl. 

cia* *ao con*t*uiaa* e peruada*, tendo em conta o facto de. Aenem viAualmenie 

aceAAivei* a pantin, de. pontoA do eApaço deAtlnadoA a cixculaçao { ft ) , 

A vida. quotidiana rtao *e nedug.,bnutalMenti*\,a vida de. 
■ / 

convivia família*, no "intento*" da CaAa,uma veg. que incoxpaxa um elevado in

* 

dice de actividade* "externa*" de tipo convivência/, f loja*, comencio, tocai* 

de culto, etc, ),pana OA quai* o ÍApaço e*colhiao e aquele que Ae confiauxa 

como pnopniedade comum, pentencente a todo* e a ninguém ! t*te eApaço acha*e 

em intima co**elaçáo com o "eApaço intenta*.'',dedicado a vida pnivada, cxiando

*e OAAÍM uma dialéctica do "dentxo" e do "fana", cujo* efeito* pAicoloçicoA 

e AocioloaicoA Aao altamente benéfico*. 

Pa* outno lado,eóta pnopniedade "ext*ove*tlaa" da maionia do A edi

fício*, penmite ao habitante distingui* o* múltiplo* componente* da tipologia 

Aocial de um dado aaneaado u*bano,uma veg que na epidexme de tal* corutxuçoe* 

*e enconixam aAAinaladoA OA AÍOTÍOA de niquela e pobne$a,de Aaanado e pnofano, 

de convidativo ou nepelente. O " Ro*to da Cidade " a*AÍnala OA "difexença*" 

viçente* na* fonmaçoe* *ociai* que a compõem, "texto" e*c*lto duma kiAtoxia 

inacabada,AUAceptivel. de Ae* "lido" conAclente ou inconAcientemente,po* aque

le* que o pe*co**em. 

Uma tal canacte*l*tica tonnaAe tanta mai* notonia e visível, quanto 

mai* a compaxamo* com outnoA tipoA de ocupação do e*paço,exi*tenie* noutno* 

modelo* cultunai* e civilizacional*, como po* exempto no u*banl*mo Ànabe. Aqui, 

o pnoceAAo e pnatlcamente o inve**o,a Cidade e*ta voltada decididamente, pana 

o "intento*",paxá o domínio da existência pnivada,tonnada inaceAAivel ao* olho* 

http://edi.fl
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daquele* cpe cÀxcuùm no dédalo de eAÙuùla* e *4jnuoóo* JWO* e «te&téjçuc co*-

fu*cmente definem a* inoptctoKia* poA&iveL* f IS h <- UM ImmitoKio pleno de 

"pudoJt"\qput *e "e*cande" do* olham* alheio*, AJMttùmeameniie mmoiano e dife-

tuneiado,aparentemente"caótico"* %>uLenadok'pana, o Ltfxanytixe <ym. o viéiiat,* 

i*ia apmenie eonfjuao e indifieKenciaçao, éexpie. *m encantoou au*en-

U da maneùia de MA Ocidmnialtaue 4e movimenta nma outxa e*cata tùt vaùm**, 

éempna mai* inclinada pana a* vi*oe* Mcla*a* e nacionaL*** do tçxe pma, a* vmcia»-

M€é afectivo* e inUinUvo*, ik*ta foma,o acto de "kaUtm^nw +* 4*át$ « * 

cluéivanente a pa**ihiUdade de ocupação de m local de abUao ondk *e èe*m -

not*, a vida p*Juvada,exiaindo m pmlonaamento no e*paço cot*cJJ»otpam atom 

dû UmiaM da ponta de enixada ou *alda. é m fenómeno *x:t#*nixt compta m. maé-

UfaoUado <fte,*e éimplificado e nedufido a m da* *m* vacta***,** mpséms* 

t dmfaada de fatum améidew/el. 

0*a,q/ÊÊ. vêxLficamaè no* a pamUx. da ftmmiuçw iwksimal * do. mm 

mpOocoo a eiuàdmufdo m Ummno* paUeé ? Pou m ladoto puMma. de *w-

faço € dos toanépavUé âmna~*e puimmdiaÂ pom *4A*au*m m *mmim c*»*eÊ« 

mette exonomloo / pm out*o,o afluxo de ampoé popuinciomLê a Odmmh,**** 

m ÂncaemnéwuveC puélma de amenda de naUtaçoa* « aqpÂpmmnim* 

A cluuutaçao im da adapto*»** a* "pn******* exe+dda* pm. ***** 

mtlaé de, Uan4pa*U,w* devem compoxÂa* m volma coda **$ maiê ÀmAanm de 

m\odutoèta m xltmo de napUUf yie val da onemtoo à amtÉMQe* cm opm. m 

pveaééOM as ixoeaé amoKclalé, íéÀA exiamdua o&mmi&mmA* \dâaà\«ètù§m 

a m Mêdùwiélanamtio do aépaço mémo m fanym méUe m**è %w£.m*.ê% 
\ 

axlûiaaUmansU "aéaandMnUèn na vida éocLat, /W mUno iaa»tde^id» adU-

tmcÂayu> evJMmnta entoe o local de habJUbn^m a o tomi de. Émè>aikotM <&* 
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çeAtionamento doA CentnoA,ao aumento da população flutuante,a movimentação 
m ! . ft 

deu peAAooA tonna-Ae ima queAtao pneoaipante,aanavada peia difícil equUlbnio 

entne tnanAponteA publico* e pnlvadoA,nomeadamente naá honoA de. ponta., na en-

tModa e Aalda pana o trabalho, constituindo um podenoAo {acto*, de deAçaéte 

c fadiga pana todoA aqueleA que eAtao abnanaidoA pon um tal nltmo de viJa. 

A velocidade média doA deAlocaçpeA tende a dimimãx, aumentando cumulativa -

mente, o "tempo de. tnabalho",que pa&Aa a Aen acneAcido do "tempo de tnanApan-

te",podendo eAte aiingln algjumaA honoA dJjvtiaA,pana OA eAtnatoA poputacionaU 

neAidenieA em penifexiaA Aianificatlvamente dUtanteA, ÓAte pnoceAAo panece 

não Aen. neAolvido com a cniaçao de. VÍOA cada ve$ maiA lança* e com malan. ca -

pacidade de. eAcoamento de tnáfeao,poÍA existe Aempne um deAfoAamenio entne 

o aumento de. clnculaçao e OA AoluçoeA adaptcdoA pana o tenta* manten dentno 

de UmiteA acettáveU. Hao exlAtlnão AoluçoeA eflcageA pana tal Altuaçao ? 

Sena que, a manten.-Ae o cneAcimento exponencial de muitoA CidadeA, eloA Ae tan-

nam onaanLmoA incontnolavelA ? 

JulaomoA que, panante taU q/neAtoeA,nao ha nagao pana anandeA optl-

miAMOA ou cegoA cnençoA noA podeneA da tecnologia. TaLveg. exÍAta,de facto, 

um limite quantitativo pana o cneAcimento uxbano,pana alem do qual OA pnoble-

moA Ae tonnam de tal mmeiAa glaanteAcoA,que annoAiam a uma baixa bnutal da 

qualidade de vida a malonia doA habiianteA. 

Se abandonanmoA açona OA queAtoeA nelacionaaoA com a cinculacao e 

atentanmoA no pnoblema habitacional, o panonama tombem nao e animadan . 

A pnimeina obAenvaçâo que aoAtaniamoA de fagen,1. di# neApeilo a 

exceAéiva AimpUficaçâo com que frequentemente Ae tem tentado Aoluclonan eA-

ta queAtâo candente, la dUAemoA que,na noAAa maneina de ven,o acto de "habl-



m. 
tax' e de natuxeja complexa, envolvendo exigências cy.te itltxapassam uma pex* -

pectiva mai* ea.Oie.ita que *obxe ele. possamo* tek. De facto,nao e a existência 

de quatxo paxedeA e um tectofque txansfoxma numa habitação aquilo qfxe maia 

nao e do que um xudimentax e pximitivo abxiao. 

No* tempe* épico* da Cidade paleotecnica,as condições de habitabi -
0 ê 

Udade do gxande numéro de xecem-chegados, estava muito aquem do minima acei-

ta\/el,qualquex que fo**e o ponto de. vista a paxtix do qual *& ob*exva**e o 

pxoblema. Poxém,o desenvolvimento tecnológico e um* difexente consciência 

do* pnoblema* *ociai*fvao lentamente alienando e*te estado de caUa* in*u* -

tentável. O* investimento* *ociaU nao xepxodutivos fdixectamente) ganham 

pe*o no* oxçamento* do* istados duxante o *eculo XX, dedicando avuùtada* quan-

tia* ao* *ectoxe* de .Lnfxa-estxutuxas (acessos, esgotos, agua, lup,escola*, etc. ) 
Ar 

e ampliando a* pana* xe*idenciaié. Todavia,me*mo tendo em atenção e*ta* me -

Ihoxiaò de vulto,a especulação com o* *olo*,a de*me*uxa do lucxo,o opoxtunis-

mo e aventuxeixismo,expiem novo* tipo* de dificuldade* e de "violência*",pie?-
m * m 

quentemente pxesentes na situação habitacional. O fienomeno da maxginaligaçao 

e afastamento dos Centxos uxbanos acentua-se dxa*ticamente,a* infxa-estxutu-

xa* são inàuficientes ou mal dimensionada*, o* matexiais de qualidade, duvido

sa e de fjocijt detexioxaçao. O espaço dedicado a cada agxegado familiax "en -

colhe",na* suas txe* dimensões,de fjoxma a abxifox mais "fogos" pox meixo qua-

dxado de texxeno,ne#ligenciando-se factoxes de confoxto tecnicamente viáveis, 

tais como um melhox isolamento texmico e acústico,uma boa exposição *alax, pi

na* xesexvada* a* cxiança*,um mínimo de "hoxipontes visuais" e paisagísticos. 

Necessidades funcionais xelacionada* com a manutenção de custo* mais favoxa -

veis,axxa*tam a uma "standaxtipaçao" da consixuçao civil,oxiçinando fonas xe-
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sidenciai* monótonas, esteticamente cansativa* e visualmente "pila*". A pno -

duçao em *enle invade, o intenian das caMAtob/á.$arulo a espancas nedobnado* 

de imaginarão <Jitaviattva,de pauma a connect d A. manten-*e uma individualida-

*v • de." minima no espaço pnlvado,inundado pelo ieJlo da homogeneidade.. Também o 

aumento da mobilidade. *oclal na* comunidade* tecnologicamente desenvolvidas, 

pavonece um novo tipo de. "nomadismo'',que da a habitação um canacten pnoviso-

KÍO e temponania,dipiculÂando a cnlaçao de. "naipes" a um dado tennltonlo,nao 

permitindo uma fixação emotiva num deteAminado tocai, nem a* múltipla* nela -

çoe* que em tonno dele. se deveniam pnocessan. 

A**inaie-*e, contudo, que pana a* e*tnato* sociais economicamente 

podenosos,estão ao dispox outnos tlpoà de habi±açao,que vao da pxopniedade 

honlgontal em -ganas densamente unbanigada* e centnai*,ate a* unidade* unifa-

milÍAKe*,moMadia* independente* que neconstituem,a *eu modo,o anande mito do 

palacete" da bunauesla de antanho '. Aqul,a**ocia-se uma manifestamente me-

Ihon qualidade habitacional., a indice* de cu*to inacessíveis a malonla da po-

pulaçao,que tem o satanlo como exclusiva ponte de nendimento, Gostanlamos de 

destacan o podenoso atnactlvo que exence *obne enonme* camada* social* a ne-

sldencla unifamlliax,que, dispõe de amplo jandim,com uma sugestão de intlml -

dade e privacidade, associando o conponto tnagido pela construção e deconaçao 

mais Kequintadas,am um cento sentido de ambiente "campesino'' e de contado 

com uma Natuneja cada veg. mais lonainqua. 

Pana aqui confluem ponte* mecanismo* de "desejo",alimentados pon 

uma suaestlva publicidade,que esconde que tal solução,pon muito "apetecível'' 

V * *eja,nunca *ena acessível aos milhões de senes humanos que 

constituem o mundo dos nossos dias,quanto mal* nao seja pon motivos nelacio-



M 

nado* am a caxencia de e*paço habitacional e am tu pnoblema* xeAultante* 

da manutenção dim tal tipo de. con*txuçao ( í8 ) , £*ta modalidade, de habita

çao COXK&Óponde a "*igna* de a*cençao social, de pxoeminencia e podex de *i

gnifi cativa amplitude, que jiie.tlflcj.wi ima aviltante coxxeéaçao entxe o numexo 

de "*ubida*" e "de*cida*",na *ofi*tlcada enax&nagem da Sociedade. 

Ate e*te momento,temo* e*tado atento* a dimen*ao habitacional e 

"pxivada" do fenómeno uxbano. Todavia,o cxeòcente podex da* difexente* in*ti

tuiçoe* do apaxelho de í*tado,xeflecte*e de vaxia* foxma* na *upexficie ci

tadina, e*tendendo~*e podexo*amente a todo o texxitoxio que *upexintende. Se, 

ao lonao da Hl*toxia,o Podex o*cilou,momentaneamente, entxe a Cidade e o Campo, 
<» ' 

a paxtix da pxoeminencla duma economia indu*txial éobxe uma economia agxaxia, 
i 

pod&*e afixmax que o* *eu* "núcleo*" mai* xelevante* e*colhexam o ambiente 

citadino paxá "a**entax axxaiai*" .' Na *ua fixação ne*te texxitoxio de elei

ção,ixao xeoxdenax cexto* paxametxo* e*paclai*,de foxma a con*titulx um/va

xlo* *i*tema/a* de *taniflcante*,ai/a função péicologlca e. *ociologlca,ape 

*ax de ob*cuxa e dificilmente legível,nao deixa de *ex pax i**o mena* impox

tante. O e*paço uxbano "politi$a*e", abandonando uma apaxente "neutxalidade" 

geometxlca que, alia*, nunca te\A& . . . ft*} ) 

O* a*pecto* moxfologico* e conátxutlvo* do* edifício* ou locai*, 

po**uidoxe* duma dimen*ao in*tituclonal f pa,facio*,*ede* de govexno,paxlamen

t0*,txibunai*,e*cata*,igxeja*,etc.. ) *ao capote* de xevelax a natuxega do Po

dex que veiculam,pela foxma *egundo a qual "ocupam" o e*paço,pela *ua e*txu
m f 

■ tuna intexna e dimen*oe*,pelo *eu enquadxamenio uxbanl*tlco ; e ace**o* cix

cundante*, A* "xede*" uxbana* do* vaxlo* tipo* de Podex e*tendem*e e *ub 

dh/idem*e,vivendo paxedeÀ mela* com o quotidiano do* habitante*, invadindo a 
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*ua intimidade com. uma *erie de direito* e deverei,erigindo-*e como entida -

de protectora ou a^re**ora, conforme a* circunAtancia*. Ne**e terreno,coda veg. 

mai* apropriado pan uma complicada tecno-burocracia,de*dobram-*e repartiçoe* 
m f t 

e gabinete*, *ecçpe* e departamento*, funcionário* e papei*, que. 4e. apre*entam 

como uma da* "ve*timenta*" pue-./.'exila* de. inúmero* organtàmo* dirigente*. A 

uma certa grandio*idade externa de**e* edificio*,nao justificável exdu*iva~ 

mente pela* *ua* caracteri*tica* funcionai*, acre*centa-*e nao rara* vege*, 

uma impenetrabilidade do* *eu* circuito* interno*, qpe Levam o Cidadão a *en.~ 

' iÕL-Ae vulnerável « frágil,num univer*o cam o *eu que de " Kafkiano . 

A Cidade toma-*e um imen*o cadinho em que fervem ttn*oe*,confli -

to* potenciai* e reai*,onde o* circuito* do Poder *ao pre**ionodo* por for -

ça* Aociai* em agitação. Moo podemo* e*quecer que. " ela " e o local e*colhi-

do pojta o inicio de. a**inalavei* iran*formaçoe* politica*, que* no *eculo A/A, 

q/uer no XXfpoi* foi airave* da* *ua* nua* e praça* qtte vieram a lug. do dia 

"podere* paralelo**',tai* como o* acontecimento* ligado* a Comuna de Pari*, a 

Revolução de Ie! 17 « ate ao movimento eAtudantU-*imiical de /968. O tempo da* 

Kevaéia* campe*ina* foi *ub*iiiuido pelo da* revoluçoe* urbana*,a medida em 

que a industrialização do aparelho produtivo foi proletrarijando cre*cente* 

ma**a* populacional*. í ate ha quem dependa que determinado* a*pecto* do rer-

ordenamento unbano, particularmente a criação de larga* avenida* e praça*, em 

*ub*tituicao de antiga* e estreita* rua*,obedece, a um duplo objectivo fjtn -
0 0 

cional-e*trategico, pai* para alem de permitir tona melhor facilidade de. circu

lação,torna e**a* ''artéria*" maio favoraveió ao enquadramento militar e poli

cial de iodo* o* fenómeno* relacionado* com nivei* perigo*o* de agitação re

volucionaria f 20 ) . 
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A medida em que o campo Ae ve ultrapaáAado pelo univexa* citadi -

na,começando para òer invadida peloA AignoA duma "nova civil igaça*»"',nota-

-Ae. uma deAaçregaçao do anliqalAAimo moda de. vida agrmio, acompanhado pelo 

aumerUo do pode* centralizador, doa grandeA urbeA. VitaA e aldeiaó vivem en-

i/te o dilema do deApavoamento e da modernização,acompanhando oAAim a meca

nização e "cientificaçao" da produção agrícola,ou caindo no Aub-deAenvolvi-

mento. 

NOA palâeà economicamente: poderoAoA,aA mriiigaA "rmregMA",o& be/iA 

alimentmeA e de equipamento, deixam de conátituir um premcupante problema 

q/uoiidiano, devido OA elevadoA ÍMKOA produtivoA provocadoA peta tecnologia 

induAtriaítcadci veg. maia requintada c AofiAticada. Cercado A,Aupex-meKcadoA 

e ,i4n0ppina-aenteAA,',amontoam-Ae com imagem de. abundância,de bem-eAtar e 

conforto ( 21 K Porem,outraA ca/vencioA aparecem, paio aquilo que daateA ena 

abundante, e dióponivel tende a deAaparecer,dando origem a novoA tipoA de 

rareça. O eApaço,o a* puxo,a agua límpida e freAca,a floresta, desaparecem 

lentamente, vitimoA duma asfixia provocada pout uma obcessao pioduiiviáta,le-

vada ate. OA ultimaA conAequenciaA. A medida em que Ae voo tornando maia ra-

roA,o Aeu "valor" aumenta em grande eAcala,tomando-Ae fonte. de. Aolidai ren-

dimenioA,C9mercialigadoA induAtrialmente atraveA da hotelaria e. do tu/tiàm», 

originando o mito daA Ferias em tocaia "calmoA1' e "deApolxuaas",em contacto 

com uma Natureza em vioá de deAtruiçao. 

Que. diger do "ar condicionado",daA "aguaá purióAimaA engarrafada*", 

doA1'jardina " em apertadas varandaA,da terra vendida em AOCOA ? Que. diger da 

deterioração doA rioA,da poluição daA COAÍOA maritimaA,da degradação doA AO -

IOA ? A n Natureza" habita a Cidade Aob a forma de "Aoudade",de amoAtra pre-

cioAa,quaóe peça de. museu ! 
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Hao senao os j.antiuiA,oó laaos,as anvones,a nelva OU as floue*, "sl-

anas" duma nealidade coda ve.% mais distante,momentos de ilusão e devaneio, 

elemento* punamente deconatlvos numa. paisagem antlflclal ? Assinalemos, contu-

do,que 4e veut venipucando uma pneocupaçao cnescente no sentido de contnanlan 

este estado de. coisas, chamando a ateaçao pana "valones" essenciais, que tem. si-

do votado* ao despne^,pantlculanmente no que dip nespeito a manutenção do* 

equilibnla* básicos do eço-si*tema e a concepções de "qualidade de vida", que 

se necusam a envenedan. pelo caminho da* factones exclusivamente quantitati -

va* ( 2& ) . ê na Cidade que e*te* movimento* *e apnesentam mai* fontes,pai* 

tombem e nela que o "empobnecimento" do quotidiano e mai* *en*ivel e pneocu-

pante. 

íncontnomo-nos peAonte condiçoe* ideai* pana o apanecimento de sis-

tematigaçoe* utópica*finada* pana o Passado ou pana o Futuno,mas sempne apon

tando pana uma "Vida-outAa",numa 'ÏUdade-outna". 

Toi* pneocupaçoes apanecem na obna de anquitectos,uAJ>anistas,de so-

clolaaos e filósofos,de escnitones e poeta*. Din-se-ia que estas posições os-

citam entne duas situaçoes-limite,que apanecem como panadlgmatlcas,e que jêao 

desde uma tentativa de "ne-axtstnuçao" duma "centralidade" passada, ate a exr 
- ' * ' * . 

pansao tentaculan do univenso citadino a incomensunaveis aneas geoanaficas, 

tannada "kipenrmecanico" e "hipenr-tecnalogico". C nossa intenção,nao abandon 

pan ofona,este campo teonlco-pnatico,a melo caminho entne os estuda* prospec

tant* e a futunologla, O objectivo que temos vindo a seeuln e o duma analise 

cnitica da pnoblematlca actual, sem a qual nao nos panece sen possível a inven-
m m* 0 ê 

tanlaçao das soluções possíveis. Gostanlamos, pois,de pnosseguln tal caminho, 

dado existinem ainda algumas questões, as quais dedicanemos a nossa atenção. 
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Se a <furtldhanidade da vida uibarui contempovtanea Ae define, enùie 

OUÙUZA canact£HLULca$,poK ima "ienAao" entAe vecta/ceA de "inteanaçao" * du. 

"mmglnali^K/uf"fccmo ja em tempo *uaeJtimo*,um do* domínio* m que. e*ta pKO-

puLedade mai* atHlo*amente *e manifesta,e o da* ftelaçoe* entxe. o mundo ci -

iadino e a piodu.cao~-cJjicula.caii doA objectoA eAteticoA. 

OutAOJta,a dimenAao "eAtetica" da Cidade, habitava o eApaçp wxbano, 

taunando-Ae mais denóa em alaunA ponto* pnivetiaiada* ( dçona,templo*, pala-

cio*,ia*eptáfe*tatua*petc. ),cooJtindo e enfrentando OA eApettadonje*-habitan-

ttLA que^na. maiatua doA caAOA,adeniam ao univefuo fonmal e plaAtico awe eAAOA 

obna* lhe forneciam. A diàiancia entne OtiadoKe* e ÍApectadone* ainda nao ena 

Auficientemente anande.,pa*a impedui a poAAibitidade duma fruição ojvLLèiica 

aceAòivel a çAonde* çjtupaà, exi&tindo cucando e complementanidade entAe. OA fox-

maò çexai& de penAOK e Aentin. duma determinada época,e OA difexenteA "imagené" 

estética* oHÀJundaA doA AeuA Anti*taAt PoAem,a fragmentação e a di*peK*ao caí" 

tunal,cAeAcente a pantin, do RenaAcimento,a peAquiéa de novoA caminhoA que. nao 

Ae JiedugièAem ao netomax de conqui&ta* ja feita*,a ulinapaA*apem de concepçoeA 

"xealUta*"\ fanam cauAando menone* niveU de aceAAibilidade de muita* 

obna* pinto do gnande publico que,ao* poucoA,Ae foi afoutando da nelaçao HA -

tética,na nagao dinecta em que "imagen*" mai* "comeAtivei*" lhe enam faune -

cidoA peloA oAondeA meioA de comunicação Aocial. 

A pnodusçâo e*tetica "cultunallpxt-*e" em elevado gnau,cAÍando um ce*-

lo envolvimento eAotenico,de aparência difícil e impenetnavel pena o comum doA 

montaiá. A Ante. nefugiou-Ae em eApaçpA ''pnivativoA'\di*tanciado* da exiáten-

cla quotidiana,nodeando-*e de eApeclaliAta* e autoKidadeA,enjguendo "banneina*" 

de duvidoMI utitidade,ma* de neal eficácia. Nelaò Ae abnigam elite* e "céi-

http://piodu.cao~-cJjicula.caii
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que*'', cultivando uma tingxiaaem enudita,poJi ve$eA nao encapando a etevadaá do-

A&A de pnoAapia e. nanciAJuamo . 

POK outno lado,aá inátLtuiçoeó editcxuzionaÍA,exceAAÍvaniente pneAAio-

nadoá peto A nequeAitoA pnovenienteA dim meneado de. tnabatko que exife tecni -

COA cada veg. maÍA eApeciaSJ.gadoA,admÍJíÍAÍAadoneA e çeAtoneA maximamente, efx. -

cûjenteA,ma>ujlnatijçam a educação da AenAihitldade e do "g.oAto",em detnimento 

de fiacutdadeã e actividadeA tida* como mai* 'openacionaUt" ...A fonmacao e*-

tética e anti*tica,aó chamada* "beta*-ante*",Aao OA panente* pobne* dum AÍ* -

tema de enóino panticuíanmente oníentado pata "neAinita*" htenanauia* de. va -

tone*. 

A**inatemoA também que o Aentido eAtetico fj>i paxciatmente apno -

pniado peto* cincuítoA pnodulivoA e de conAumo,atnave* da utilização de ga

binete* de "deAÍçn'\oKÍentadoA pana a vatani^açao fianmat doA "objecto*" pno-

diigidoA em Aeníe. CAÍS. facto, em AÍ, nao e um mat, podendo-Ae ínctuAÍve admi -

tin que ete AianidUca, um paAAo em finente no Aentido de. tnagen um mínimo de 

"atai/idade" a vida quotidiana. Contudo,tombem aqui ha que fiajen di*tinçoeA 

e e*tabetecen twite*, poi* a "dimen*ao e*tetica do objecto de conAumo" pode 

deaenenan no fetiche, do "§adaet",na expansão Ln*iÁioAa do AupenfJjw e do ina-

tLL,na venda de "mentína*", empacotada* em embatagenâ fonmatmente. atAoente* 

pana OA olho A . dum ÍApectadox-Con*umidoK, fontemenie motivado petoA pneAAoe* 

da Pubtícidade,a coin no "enotimo" da PoAAe, Na níbatta da Cidade,a Aeduçko 

doA 'Coisa* " eAtender-Ae ao lonao doA caminho*, ocupa gatenia* e montna*, pne -

enche AonhoA e puiAtnacoe* com OA AUOA tuge* cintiMtnie*,bnítho* e ocweé Aem 

pM,nadioA,teJb^LAoeA,ojutomoveÍA,botoe*,tect^ in. de encontno a um 



pequeno-çpuinde poema de Jose Comes Fenneixa,que dig. / " Ista pente, panece 

ten. aima / ponque a musica esta a toca*. " ( 23 ) . 

Cranio a mtueiu e çalenias, continuam a Inavan. uma batalha pratica

mente pendida com a T.V. e o cinema, cujo podex de. impacto e penetnaçao e enm.-
/ t / 

me, pana atem da qualidade media dos espectáculos apresentados sen. bastante 

mediocre., na mina da obtenção do lucno fácil c do sucesso "cientificamente" 

fabricado. Apesar do* esforços feitos pan. inúmeros criadores,no sentido da 

Mia obsta se re-encontrar com um publico tão vasto quanto possível, os resul-

iodos nao tem sido animadores, iodo levando a crer que a inversão desta ten-

dentua nao Aera possível sem up repensar do conteúdo formativo e ínformati-

vo das grandes mass-media e daá instituições culturais, através do qual e a 

longo prago,ialve£ seja possível uma progressiva universalização du» podero-

Ao Aentido criador na vida de. todoA OA Homens. So quefa reAoluçao desta ques-

too, transita1, do domínio estético paxá o Aocio-politico ... O esquecimento ou 

a ignorância deste. "pormenor", nada trará de util a qualquer analise de fundo 

que se pKetenda fager, 

tis-nos praticamente, checados ao temo da Viagem que decidimos em

preender, conscientes de que nao demos resposta cabal a todas as dificul -

dades encontradas ao longo do caminho, pois nao foi esAa a nossa intenção e 

propósito, c mesmo que o quiséssemos ten. petto, estamos convencidos de que 
Hm S # / 

lai tarefa nao e realizável pan alguém que trabalhe exclusivamente duma for-

ma i^dividual,eKÍaindo-se a colabonaçao de muitas "inteligências'' e "vonta

des". ãir-Ae-a que nas mantivemos numa posição "negativa",atentes que esti -

vemoA mais a dimensão "cnitica" do que a procura de soluções viáveis. Toda -

via,nao e a sensibilidade humana mais sensivel ao ôtro do que a Vendade ? 
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Haa àabexemoA cam mai* clwiegm aquilo que. nao queJiemaá do que aquilo que 

amcxeiamente. deóe/moA ? 

ReXieA*maáta&òim,*A negaçoeá cadenciai* a que uma cxLtica. am u*~ 

fwiiám» noa levou. 

Nm> ao arttmwati» e a maxçlna&Ljjptçao. 

/K» m ampa/vtiMervtacmo d& Quotidian». 

Nao ao> komoaeneo e. unidimenAional. 

infim., " CitadinoA ",a hana chegou '. 
\ 
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MOTAS 

(I ) — ôm lógica eAperar que en et ambiente. fitaAefico de. Greda, (... ) 

Aurçiere tmbian una teoria racional de. ta cittdad am& una organixaclon ide

al que reAotviera IOA deflciencloA de. la dudad natural o hlAtorica que. Ae 

nabi* creado a tnaveA de. IOA anoA. £t nombre que Itevo a cabe e&to. lare* fue 

un grieçe natural de. ^lteto,ltamado HippodmiuAtal que podemoA conólderar ce

rne et primer urbonláta con critério cientifico KÍÇUKOAO que km conocUo et 

mundo. nrlAtoteleA te. atribuue et mérito de habernm dejado ta teoria e de. 

habex pueAte en pratica ta doctrlna de una lógica diAtribulción de. ta. du -

dad ." 

( Fernande C/uieca Geltla, " ateve HJUtorLa del UrbaniAmo", it Lib** de BOIAÍI-

te n-° / j6 ,Al lan ja editorial,Madrid,/970, p. 53 > 

( 2 ) — <f evidente, que OA dlficutdadeA de circulação e tranAporte,a cmren -

cia de. meioA de informação rapidoA, o iAolamento e a extensão doA territorioA, 

Impediam uma deficiente deAAltninaçao doA miqxmlàmoA politlco-aaminiAtAatlveA, 

cuja eficácia aumenta na na$ao directa do avanço e progreAAo tecnetégicoA. 

( 3 i — " NOUA partironA d'une hypatJieAe : l'urbanisation complete de ta Ae~ 

cieie,hupotAeAe qu'il aura lieu de. Aoutenbi pau deA argumentá,d''etagerpau 

deA faitA. Cette hgpotheAe implique une définition. NOUA appetteronó Aocié -

te. aubaine ta Aocléte qui reAutte de l 'wtbanlAatlon complete,aujourd'hui vir.-

tuette, demain réelle. ". 

( Henri Lefebvre, "La Revolution Urbaine ",col. IdéeA n? 2/6,éd. Gallimard, 

Parla,/970, p. 7 ) 
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( If f ™ n Ceite. amptexLte. xieml índÍApenAabte. one. c00peMation InieJulLôcL--

ptumùie. Le phénomène. unbain,pHÍA danA Aon empteuA,ne Keteve d marne Aden-

ce ApeclafiAée. 

i "entl LefebvAe, "La Revolution unbaine", op. cit., p. 75 f 

( 5 ) — tím. fenómeno iniex&ôA&nttz que,a eAte pAopoAÍto,Ae Aeveta,e o que dig 

MeApeitm a inumexaó obftaA de. ficção cienilflca,naA qualá e fjutquenie o mpm -

Aecimento dm penAomento "utopia*" Ketativamente OA CidadeA e m modo de. vl~ 

da piieAenteá num Futivu* mala ou menoA pnoxÂmo. 

( $ ) — " ûg. ttóiaó cuttmaA — eçlpcia,meAopotmUca.,indoAianice. — conoce-

moA pocoA MeAtoA de ciudadeA,tja que. to que. Aa peAmanecldo bon Aid* toA gigan-

ieAcoA mommentoA JtelialoAOA u AeputcKateA,o « to maA,alaunoA palacloA de mo-

neutcoA divinigadoA. " 

f Texnanda Chmeca Coitla, " Bueve fílátoAla det (bthanlmo"t op. cit., p. ¥t / 

' 7 ) — "(...) Auxaen en la cludad divexAoA edificloA dedicadoA at bien pu-

btico u at deAoturtto de ta democAocla. Genexalmenie eAioA edificioA Ae Aitua-

bam en toAno at agma o plaga pubtlca,que en principio atbeAçaba et meneado 

a que tueao vino a conAtituiA. et ve/tdadexo centAo politico de. ta cittdad. en 

tonno a eAte açana Ae. conòtAula et eccteAioAtenon f Aata pm*a oAambleoA pu -

btlcoA ),et bouf.euteA.ion ( Aata pana oAambteaA municipateA ),et pAutmnelon 

f donde Ae netmla ta camana municipal t. 

( ld.t ib., p. 52 ) 

f 8 ) — " Toi no Aecuto X// que eAta penetAacao,pAoçAedlndo çAadualmente , 

immAJjOKma em definitivo,a âuitopa Ocidental. Libextou-a do tradicional imo-

bUlâmo a que a condenava uma OAaanlgaçao Aoclat que unicamente dependia daá 

http://bouf.euteA.ion
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ligações do homem cam a texxa. O comexcio e a induAixia noa Ae limitam a 

iamex uma. poAbyao ao lado da açKÍcultuxa,m*A agem. Aobxe ela. OA AeuA pxodu-

toA nao Aexvem AO paxá conAumo da* pnopxieúxioA e txmbal/iadoxeA dm Aolo : 

&ao axxaAtedoA na cixculaçao aexal,como objecto* de pemuta ou matexioA-

-pximaA. (.. J Be novo, amo na Antiguidade,o campo Ae xiente pena aò ciam-
m* 

deA. (...) Cada uma deu* conAtitui um mexcado,cuJa atxacça*,p*0p0xcional 

a. Aua ÍMpoxtanci*,A& exexce Aobxe OA paUeA UmitnofeA,ou Ae fa$ Aentix ao 

longe. GxandeA ou pejquenaA,encontxamo-laA em ioda a paxte ; fut,-em media 

ama em cada 5 léguaó quadxadoA de temem. IAU acontece pontoe Ae toxnaxam, 

com eJ-ei±9,indiópenAaveÍA a saciedade. Intxodu^ixam-lhe uma divLáao do txa -

halho,doMv<mte. impxeAcindivel. tntne eòtoA e o aampo eAtabeleceu-Ae mut xe-
cLpKoca txoca de AexviçpA. 

( Uenxl Pixenne, " AA CidadeA da Idade Media ",txad. do fxançeA pox CaxloA H. 

Hiçael,col. Sabem. n-° 51, ed. tuxopa-AmaÙ£a,LiAboa,tW3, p. 8/ / 2 ) 

( 9 ; — pojt exemplo, a fmoAa pxaça de Soo MexcoA,em Venega. 

( fO ) —Nomeadamente no capitulo antexLox, " Da Revolução agxmia a òocie -

dade lnduAtniúÂn. 

f / / ; _ i pnovável que o epíteto de X.idade~Lu$" dado a POKÍA, encontxe aqui 

ma da* AU&A juátlflcacoeó AociologicoA. 

( 12 ) — Veja-Ae " A Cidade e OA SexxaAn,de Eça de Queixog.. 

( I ? ; — " la ciudad no Ae. AÍtua Aobxe el texxeno AÍn maá ; Ae funda Aobxe 

la texxa pxopicia que han Aenalado IOA dioAeA, Coando IOA nomanoA fundaban 

una ciudad, cavaban un pequeno poAo,ltam.ado munduA,u en el IOA jefeA de IOA 

txibuA que ibetn a conAtituix eAta nueva ciudad iban depoAitando un panado 
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de tiewa del Aueto Aaçxado donde, yacian AUA maytvteA. Deâde eAte moment* 

la nueva dudad ena tambien tenna pai/um, patAJua. 

f Fernando Chueca CmiiÀa, " Ateve Hiàt&xLa dei UxòaniAmo"', ap. cit., p. 32). 

( Ht ) — 0 conceito de RATA) eAtk aqui tomado num AentUo amplo,que nao dig. 

tuupeiio excluAÙ/mente a uma "{acuidade",mas Aim a uma "coAmovióao global". 

£m ve*dede,a eAte pHopoAÍto,a Cated\al e uma obxa exemplou, paU con&titiii uma 

espécie, de "tumula" doó AnteA. Obxa de. a*quiteciuAafnela Ae inAcxevem eAcul-

tmoA e altoA KetevoA,pintuKa e pteAcoA,vitxaU e peçoA de mobilioAÍo,numa 

temática fontemente caMeoada de. "AaçKado",dun Aentido piedoAo da. exiátencia 

mnde,aqui e alem,tnKompem os C\edoA,oA anáeioA e OA "txaumaó" da. Aociedade me

dieval, 

( 15 ) — De fiado, a KmU» e AobKetudo a T.V.,tem tendência a tmnm.~Ae m 

ooAtaculo ao convivia enùve. o açneaado família*., noA poucaá hmoA de. 'encon

tro" que ele tem diAponíveÍA. Ap&A um dia de txabalko, "dialogar Ae" maia cm 

mó hemié chó "A&OeA" ou com OA apxeáentadoxeA de AeAviçp,do que cem »A acoat-

panhanteA de canne e OAAO que Ae encontxem, eventualmente, ao noAAo lado. 

( /6 ) — " AmAAi eótce. l'h&nneuK de. Ûwkeim d'avoin xeconnu l'i£luAÍAation 

capitale que. IRA feteA pMtKniAAoient en puce deA JOUHA ouvKableA,a la, dèóiin-

ctim du Aocne et du pKofmne. ilt&A opposent en effet une exploAÍon intexmit-

tente a une teJute. continuité, une fitene&ie exaltante, a la repetition quotidien

ne deA memeA ptéocupationA matenielleA,le Aouffle puiAAont de. I ' effeAveAcence 

commune aux. calmeA travaux ou chacun A"a#aùte a l 'ecaKt,la fivKe de. AeA inA~ 

tanto culminantA au tranquille labeuti de phaAeà atoneA de A&n existence. (.,. ) 
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Si la (lie. eAt le tempA de la pale, elle, eAt OUAAL le tempA de. t'ançolóAe. " 

f Robert. CaUtlolA, " L'Homme, et le AacAe",col. Idée* n? 24,éd. Calllmmxd , 

P**u, M3, p. 125 / 6 ; 
" Que. ocivtue con la actltud u el eAtado de. animo en laà {leM&A 

AOCKOA ? La patabm celebnaK to denuncia coil. Se ceiebxa et. ad* Aaçxado, 

CA declx,que cae. en el âmbito de la {leAta. il pueblo que acuda a AUA Aon-

tuaxioA Ae Heurte pana una manipíálacloa camun de eleaxia. ConAaaKaclon , 

AacAlpjcL»,danga Aaaxada,cMnpeticlon AacAa,KepxeAentacJ^neA,mlAteJiloA,l0do 

Ae holla derdbm de IOA pwnienaA de la {le*ta. " 

f JoAan Hulglnaa, " Homo ladenAn,U Libxo de BOIAUIO n-° 412,Aliança £dUo-

fualfMadKLd, /968p p. 35. Txad. do holandeA pax tuçenl» Imag. ) 

f 17 ) — Ha vexdade,a maiaxla doA edl/UcloA da& CldadeA ocldenlalá,p>ilvlle-

alm a AU* paxte da "L\enie." f vixada pana a Rua ) ,Jtelatlvamente AA "ixa&el-

JIOA" ( onlentadoA pana OUÍAOA edl/UcloA ou paxá "eApaçoA" de mena* Impox -

imncia >. 

( /S / "La cludad lalamlca eo una cludad AecM.eta,una cludad que. no Ae ve, 

que no Ae exlbe,que no liens. xoAtxo,amo AI Aobxe el cayexa el velo pxotactm*. 

que oculta IMA faccloneA de la eAclava del haxen. La colle, que e* el KOAÍKO 

de la cludad,el eAcapoKote donde Ae. pJteAentam el palácio del noble,la vlvlen-

da dei buxçueá,el edifício publico o el monumento JtellçloAo,eA natu*at,pa*. eA-

te u otxoA hechoA,que no exlôta en la cludad muAulmana. £A una cludad Aecxeta 

que no ilene calteA. " 

( Fexnando Chueca Goltla, "ôneve Hlâtanla del Unhanlmo", op. cit., p. 75 f 
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f 11 i •— A eAte pnopoAito,veJam-Ae OA InteneAAanteA textoA de Henni Lefer-

bvne,inAenidoA em "tApace, et politique ". I 

( Henni. Lefebvne, '" Le dnoit a la vit te. Auivi de t Apace et politique"\col. 

Paint* n-° 52, éd. AnthnopoA, PanÍA,/972 ) 

f 20 ) — " Au centre de. ta ville hÍAtonique,danA leA malAonA de Happant, 

pcutjjoiA dmnA leA ancienA quantieHA aniAtocnatiqueA f le fíanaiò ),la bouncer-
* * 

ai&ie. et LeA ouvnienA cohabitaient : leA ouvnienA dano leA etageA AupenieunA, 

leA buanaeaiA en boA. Il en neAte quelque* inaceA,qui diApanai&Aent de jaun 

en jjaun,danA leA centneA hiAtoniqueA. Que voulut HauAAmann ? Pencen de lan-

geA voieó poux la cinculation deA voituneA et deA bataitlonA,poun te tin deA 

mitnaiUeuAeA. it OUAAL nejeten leA tnavaUleunA loin du centne,veXA leA pe-

niphJenieA,teA futuneA banlieueA. 

f Id., ib., p. 276 ) 

f 21 ) — n 0 amontacanento,a pnofjuAao nevela-Ae evidentemente como o tnaço 

deAcnitivo maia evidente. OA anandeA anma$enA,com a exubenancia de conAen-

vaó, veAtidoAfbenA alimentaneA e de confecção conAtituem como que a paiAoaem 

pnimania e o tuçan aeometnico da abundância. (...) Mo amontoamento,ha atoo 

maia que a Aoma doA pnodutoA : a evidencia do excedente,a negação magica. 

e definitiva da nane$a,a pneAunçao matenna e luxuoAa da tenna de pnmiAAa*. 

OA nmAAOA mencadoA,anteniaA comenciaiA, (... f AOO OA IXOAAOA valeA de Canoa 

onde connem,em ve$ do leite c do mel,oA ondaò de neon Aobne o Ketchup e o 

ptoAtico. 

( dean Bauanittand, " A Sociedade de ConAumo'\tnad. do pianqeA pan Antun Ma

nam, Biblioteca 70 n* 12, ed. 70, LiAboa,/975, p. 17 ) 

file:///tnad
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f 22 ) — PenòamoAtem pcwUatùiKfna expartàao e d&Aenvolvimento do4 cham*-

f 2} > — J#*t Gome* FvmeJjia, " Povàia - I ",PoKÍuçátLa editoxa,LUboa , 

1969, p. 29 . 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
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I HCOHCLUS~AO 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
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i ) - <r MORA am ACABAR* OU " o DISCURSO DA ^ M i'. 

Paragrafo I — Após o trajecto que percorremos, pare-

ce-nos natural que o Leitor espere um conjunto de "conclusões", que sirvam. 

de balanço final a investigação empreendida. Tal exigência, insere-se no per

curso usual, duma Ração discursiva,que decompõe pana melhor compreender, que 

"divide'1 pana,em momento oportuno, "sintetizar", ísta necessidade paAece ser 

tardo maU premente, quanto a temática que conótituiu o objecto da nossa aten-

coo, p/uma poK ma amplitude singtilarmente complexa, que* numa dimenóao sin -

crónica, quer na perspectiva diacKonica. O facto das nossas reflexões criti.-

caò se situarem num horizonte que tem como limite/» os obscuros primórdios de 

"tudo",detendo-se no limiar da quotidianidade contemporânea,parece reforçar 
/ / «to à * * 

a necessidade, "conclusiva" agora assinalada. Porem,a propria vastidão "teo -

nica" e "pratica" dentro da qual. nos movimentamos,leva-nos a encanoK com a 

malox prudência e reserva ^determinação de "proposições finals" que se ins

tituam como material teórico exaustivamente fundamentadti, suporte definitivo 
de reflexões futuras. 

Se pau Conclusão entendemos o "resultado" que se obtém,após o con

fronto de algumas perspectivas existentes face a uma determinada "Questão" 

ou a cento "campo problemático",resultado que se pretende um "avanço" quaa -

tltativo e cffjualiÀativo indiscutível,perante "posições" tidas como menos ver

dadeiras ou uJUrapassadas,cabe-nos afirmar desde ja que nao "concluiremos" í 

Todavia, se aceitarmos que uma investigação desta natureza dificilmente atin

ge, um Fim,((jue se desenvolve por etapdá sucessivas,por movimentos de "vai-vem" 
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nelatlvamenie OOA m&àmoA "ZOCOÍA", que Intennoça com o objectivo de keAponden, 

moo que deAcobne na ReApoAta o geme da Intennoaacao Aeauinte, então a atitu-

de. concluALva definin-Aer-a como balanço pnoviAanio, coma intennegno de medi -

taçao e de. auto~cAÍ±ica,que antecede, OA pnepanativoA pana una nova Pantida. 

HeAte Aentido,e a fim de. nefonçan o canacten denAo e mutável dum 

"momento final" que. Ae Keconhece como tnanAitonio, como mediação entne aquilo 

que. Ae feg. e o que neceAAanlamente Ae tena de fagen,em veg. da eApenada e juA-

tlflcada "Coitcluàao'fpAopomoA anteA um texto "/nconcluáivo",bem maia de acon-

do com aquilo que julgamoA Aex o Aenildo maio pnofundo do noAAo tnabalho e da 

mundh/idencia nele implícita. 

Nao Ae julgue, contudo, que noA AituamoA numa poAiçao tenminalmente 

céptica ou limitadamente nelatbviAta, poiA o fado de venmoA com dificuldade 

a poAAihilidade duma "vendade" abAoluta e imutável, nao Aianifica que na di -

menóao anoAeoloaica aceijtemoA que "pana cada um,óua vendade", tudo Aedugindo 

a cnençaA epocaÍA,ÍAnemediavelmente condenadaA,mal OA condLcix>nalÍAmoA gene-

tlcoA que aá onlainanam,Aejam AubAíLtuídoA pan. OUÍHOA de difenente canJL^. Penr 

AamoA que o deAenvolvimeríto hiAtonlco manifeAla um panadoxal enAinamento a 

pnopoALto do deòejo de compneenAao que o fflomem" lança pana o 'Viando". Pan 

um lado,apneAenta-noA a capacidade cniadana e tnanAfonmadona da intenvençao 

humana ( I ),a Aua pnoaneAAiva apnopniaçao da "cincunátancia" envolvente ;pan 

guino, deAJlude quaáe Aempne aqueleA que julgam que a alma humana cabe na pal

ma da mao>,naA pnemiáAOA duma "ieonia",ou noA planoA pnepotenteò dum qualquen 

iinanete. 

Na noAAa maneina de ven,a anande dificuldade encontna-Ae na impoA -

AibiUdade obvia de dtlimitan aquilo que Aenia a Conhecimento Total, que Ae noA 
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afigura como uma categoria mítica, arriscadamente, induzida a partir da cons

tatação elementar dum "progresso" cientifico e tecnológico, veiculada atua -

ves de. um optimismo gnoseologlcamente. ilimitado,seraficamente "positivis -

ia",no sentido mais "rígido" que. este temo Mtçexe,. Insíóilmos pois,no du -

pia parâmetro em que. nos movimentamos a elaboração de. "totalidades" com-

preensivas e explicativas too amplaá quanto possível,mas simultaneamente 

conscientemente provisórias, aptas a reformularem-se com a emergência de. no

vos 'dados" que o Tempo presente e pmilculamente o Futuro exigira ainda e 

sempre. 

Perante estas "orientações" aérais,que sabemos portadoras duma 

carga axiológica indisfarçável ( 2 ) , e chegada a altura propria de inter -

rogarmos alguns dos objectivos c/pé inicialmente nos propusemos atingir. 
t e / * 

Afinal, apos a analise de aspectos do fenómeno estético,em momen-

tos" históricos too singularmente afastados entre si no £spaço e no Tempo, 

ter-ser-la mantido a operacionalidade da relação Criador - Obra de Arte. - es

pectador ? c diacronicamente "homogénea" a relação estética ? Existira um 

" a priorlmo" ou um "relativismo" imanente a todo este processo ? 

A propósito destas questões,gostarlamoA de propor algumas consi -

deraçpes, tendo em linha de conta as analises concretas e históricas feitas 

ao longo da investigação, nomeadamente nos capítulos que estão incluídos na 

Segunda Parte " f " Dos origens a revolução agraria ", etc. ) . 

Na verdade, as características sugeridas quanto a relação Criador-' 

-Obror^spectador, nem sempre patentearam a mesma eficácia "teórica" retail -

vãmente a analise dos varias "momentas históricos". Por um lado,e deveras 

difícil delimitar com segurança,na caso das sociedades nómadas,a "autonomia" 
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doA objeciáxá eAieticoA, relativamente ao n&Atante nepmiánio material ijpe até 

noA checou ; pou outno,a dupla conceptual 'Ddadm^Apecu^n",annÍAca--Ae a 

Aen. uma tnanApoAiçao de. "atnibutoA" cnanalaaicamente poAtenioneA,a AituaçoeA 

ki&to&Lcaé e &OCMXÍUÇJLC£U q/Lte podem rtao Ae mavimejrvtaK denbw de. talo pana -

m&bmá* Panece evidente. q/ue,naò cutíjwta&numadaâ e rw alvonecen. deu éocíeda -

deá agnafuaó^a situação p44jz>~AwûûIaçAJca do 'KjtLad&t*9 e "ÍApexJjadon!* nao 

propicie, uma diáponibi/idade. e deAprendimento meniaLá, AemelhanteA aqueleA 

que. encontnanemoA rum peniodo nenoAcentiáta ou num apreciador contemporâneo 

que. entra num Muáeu ou ruma Galeria, pana obAervan uma reiroApectiva de Pi -

caáâo ou de Van Gogh I 

Porem, poder-Aer-a diger que o "obAtaculo" nao Ae reporta a eAtnuiu-

ra da relação Criadora bro^Apectadoir,maA Aim OOA difenenteA enquadramentoA 

hUtoricoA que. delimitam cada um deóteA conceitoA. AAAÍM,O "Criador" pode. 

Aer, tomada num Aeniido carreçadamenie Individual, ideniifJuxulo,conAciente de 

AÍ próprio e da eApecialidade da Mia actividade,oAAinando obnaò que conái -

dera "emergirem" dum "eu" diferenciado e AÍngular,ou pode compreender-Ae 

tombem como alguém que executa uma "tarefa" que concretiza uma vivenda ou 

aépiAaçao da comunidade ctncundante,o^Aumindo-Ae maÍA como "porta-voz" dum 

eu colectivo",do que como inAtituidor de. "objectoA" reportaveiA a um uni -

ve/iAo predominantemente privado, í o que Ae di^ do Criador, pode Aer aplicá

vel, em boa ponte,ao conceito de ÍApectador. 

lai queátao nelaciana-Ae ainda com uma outna que dela depende,ÍA~ 

ia e, inala áe. de Aaber o momento a pantin do qual Ae pode falar duma "conà-

exencia eAtetica" autónoma. PenAamoA que eAta dificuldade não e excluAiva -

mente, aplicável a eAta "anea",uma veg que pnoblema AemetJianie Ae poe a pno-
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poAiio de AliuaçoeA AÍmluvieA,laló como a "conAclencla paLLtLca",a "cana -

ciência kláioKica' ,a "conAclencla económica",enÍA.e muLtaâ OUÍAOA. De facia, 

a VÎAOO indiviaualigada deAieA dlfeAenieA "campoA" nao e um fenómeno que 

Ae tenha dado deAde Aempte, polA e hlòíoJiicamenle IOAJÍO face. a& "jwaflda-

deA a que. Ae. Kepoxta, Oxa,o que. panece veKificoA-Ae Kelxvtivamenie. a vlven-
' . ' m m , 

CAO. eAieiica,e que a Aua cxwiciexigacao nao Ae manifeAia com "unifoHmida -

de ,queJt num pernio de. vJL&ia diacnonico,quex numa peAApecUva AincKonica. 

Todavia, a que. Ae afiawva como peAAláienie e a "capacidade" que OA ObjecioA 

( OOAOA de. Axle ) a que eAAOA vlvenclaA Ae. KepoAiam,iem de impKeAAionoK urn 

"tApeciadon." num quoique*. Tempo ( paAAado,pJteAenie ou fuiuno ),maA fagen -

do-o com uma foKca nadicalmente dlfexenie, daquela que e veiculada poK una 

Lei da FLùca ou poK um Teoxema da Ceomeixla I 

no eAAenciaL,oA obJecioA eAieiicoA nao AOO axAaAladoA pela VOKO-

aem da hÍAÍoxia,nem envelhecem como aconiece com quoAe iodo aquilo que e 

xeponiavel ao dominio do pnoaneAAo cieniifico e tecnológico. AA ObnaA de 

Ante nunca AOO "antigao",nem a Aua qualidade depende da "xiquega" ou "po -

bxega" doA matexiaU que a conAtiiuem. Ha iania "belega" num "CKLAÍO" XO-

manico como num xoAto de Rodin,lanio "ml&texlo" num fxeAco egípcio como 

na Nona Sinfonia de Beethoven. OA objectoA e/deticoA,poK malA longínqua e 

dlAtante que Aeja a Aua proveniência hlAtoxlca,Aao Aempxe noAAoA conlempo-

AoneoA. 

0 fado de. defendexmoA aqul a inexistência dum "PxogxeAAo" na Ax-

te,mexece ataumaA conAidexaçoeA ocaAÍonaÍA,polá numa época em que lai "ideia" 

Ae apxeAenta com uma Invulçax "evidencia",podem paxecex maximamente, conixo-

veKAa uma ial poAicao. Aqul,ha que dlAtlngulx dolo planoA de analL&e : um, 
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e o doA conhecimentoA tecnicoA,do tipo e qualidade doA "nrntexiaLi" que. Ae. 

encontxam a dÍApoAÍcao do "Cxiada/t" ; outxo,e o do KeAultado final que Ae 

obtem a paxtix deAteA condLcionatxAmoA de. oAdem ptuitica. t claxo que um 

AtoLLàia contemp&xaneo tem a Aua mexçe poAAihilidadeA "expxeAAivaA" muita 
maÍA amploA do que aqueloA de. que. diópoe. um axiifíce medieval ou um caça. -

* ' ' ' 
doK nómadat que. podexLam encontnoK obAtaculoA técnico* intxanAponiveÍA pana 

a concxetigaçao do Aeu univexAo foxmal imaginaxio. Contudo,eAAa "timitaçao'' 

nato impede, uma Obxa qualitativamente excelente que,em AÍ pxopxia,nao tem 

que. temex qualquex comparação com um ouixo "objecto" técnica e matexialmen-

tje. maÍA xequlntado. Hao noò paKece qxe o cxitexlo da maeAtxia técnica, do 

vixtuoAlámo puxo e AÍmpleA,AeJa fundamental pana a "valoxigaçao" duma Obtut 

xelativamente a out na. Podex-Ae-a afixmax, tanto quanto, que um AxtÍAta actual, 

tecnicamente bem pxepaxado,tem ao Aeu diápox uma imenAa cama de. pxoceAAoA 

que pexmitem um desenvolvimento e uma xealigaçao efectiva quoAe. Ilimitada 

a Aua imaginação cxiadoxa. Hao pxetendemoA fa$ex aqui o "elogio" prdbreligia-

do da /bete. ingénua e xude,ate poxque e AÍgní^ícativamente fjvequente a Jun -

çao optima doA doiA "ptanoA" f quantitativo e qualitativo ) . Quando muito, 

quexemoA chamax a atenção paxá o enfonça que e neceAAoxio fa^ex paxá nao noA 

deixaxmoA axxaAtax pela ituAao" tecnicLóta como cxitexio-c/iave na pexcepçao 

eAtetica,poÍA podemoA encontxa+noA AimpleAmenie pexante uma "fachada" a que 

nada coxxeAponde,oa a uma mi^tidíicaçao de objectivo A pouco claxoA. Alias, uma 

pexópectLva que Ae apoioAAe neAte ponto de, vÍAta,tevax-noA~ia a fapex coin -

cidix a Cxande Beleza com a Gxande Maquinal í, como atgunA doA objectoA tecni-

comente maÍA eApantoAoA AOO "maquinoA de. moxte " . . . 
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PaMagna/o II — Quando, em tempo opontuno,JLembnámoA a 

expneAAao de. Lucien Goldmann,ao digen "a fiLóionia do Pnoblema e o pnoblema 

da HLòtonia " f } ),a noAAa intenção ena, num cento mentido, a de tentan Aa -

ben ate. que. ponta o fenómeno estética Ae neAumia a Mia tjsmponatldade gene -

tica. Clano eAta,que nao analiáamoA nem um nttmeno AufùjcLentemente amplo de 

"caóaá",nem do meAmo "COAO" ( um dado "objecto eAtetico" ou uma ceftta "con. -

nente" antLòLLca ) ao tonao de difenenteA epocaò,de fionma a poden euúJJui uma 

opinião q/ue ultnapaAAe a dimenáao do pnoviAonio. Panem, conAtaiamoA que eAie 

caminho noà acentuou duaá "impoAAihiLidaaeA",oniçJjiaAÍomente levantadaA em 

tenmoA kipoteíLcoA. A pnimeina,nefjene~Ae a dificuldade intnanAponive/. de en~ 

contnan uma qualquen detenminaçao fonmal de "delega", que poAAa Aen aplicada 

a todo e qualq/uen objecto eAtetico, independentemente do Tempo e do Luçan em 

que ele. Ae encontne. De facto,quen quanto ao tipo de "nepneAeniaçao",quen 

quanto ao eventual "contendo" a que a maionia daó ObnoA de Ante òe nepontam, 

AomoA confnantadoA com uma plunalidade de modoA de "Aen" e de "eAtan",que AO 

duma fonma "violenta" podem Aen neautiveiA a um "modelo" pnevio que Ae de -

tenmine como exempla*.. Tal como em outna aneoA da expeniencia e do "Saber", 

tombem no dominio da CAtetica Ae penfJJo. o perigo do "eAtjeto-centrÍAmo"tLáto 

e,da tAonApoALçao injuAti/ixxtda de cnlterioA de ÇOAÍO viçenteA num detenmi. -

nado continente aittuKat,a ouinaà rmndividencioA cnLadonaò emengenteA em AÍ-

tuaçoeA AupeApxJjtlmente tidoá como anatogoA. 

A Aegunda "impoAóioiZidade" que a análiâe hiátorica noA manifeAtou, 

e de natureza bem diferente da anterior, tanto maiA que,aparentemente,Ae apre-

Aenta como uma tentativa de Auperaçao daó "diflcutJodeA" imanenteA a multidi-

menAionalidade efectiva daó Obraó de Ante. Poden-Ae-ia admiiin,que o caminho 
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a Seguin, senia o de tentan, a pantin, das múltiplas "fonmas " individuaiâ e. to-

calJLgadas de "betega'',indugin. aquila que elas manifestaniam de "comum", num. 

tAa^ecto similan aquele que penconne o pensamento ctenti/ico-expenimental na 

sua vensao mais simplificada. Assim,a obsenvaçao dos "casos" panticulanes, 

tenia como objectivo a instituição duma hipótese "unificadona", cuja função 

senia a de. detenminan o estatuto "genal" doó Objectai estéticos, ísta tenta

tiva fandamentan-seria no pnessuposto segundo o qual o "panticulan" e sempne 

nedutivel a uma Lei. global,sem ieji em devida atenção que a dimensão cniado.ua. 

maio "profunda" e aquela que pnopicia a apaniçao duma "novidade" innedutivel, 

insusceptível de pn.es/LiiiJbiJLiAade,inupçao do "difenenie". Duma fonma um pouco 
* 0 0* 

exagj&tada e caxZcac:tuAa£9ilLtá<tmoA q/ue. a "Reçna* daó Qbnaò de. Anie. e a de. nao 

tenem "Regna",que a sua "genenalidade" e a de senem "excepção",ÍAÍO e,fuga sis-

temática a qualquen principio obstinadamente unificadon.. 

Cm ultima analise,o poden cniadon da Ante. e o nepetido "desvia" aos 

apelos duma Ragao truandante, que tudo ondena e classifica no univetiso estèni-

ligado da sua Ondem. A "desandem" da cniaçao e a sua possihiUJade de sen "ou~ 

tna coisa",mista de Sim e JVao,Mais e Menos,Passada e Futuno. De sen Poema não 

dita,Sinfonia nao tacada,Qtiadna nao pintado. De sen £nigma e Mist.enio,sem ten 

Vengonha. De, definitivamente, Sen '. 

http://cniado.ua
http://pn.es/LiiiJbiJLiAade
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( I ) — Atlas, HA. Li capacidade, e panaíela de. fjmço&á "nepetitLvaA" e de, 

atitudeó "deAtAuldonaó",cuJa amplitude, e unica no nelno da A AeneA vivoA, 

l e t — Dificilmente um txabalho na artea da FlloAoflateAcapa a emenaert-

cia doA "valoneA". Ma noAAo caAo,aceltamoA ial facto conAclentemente,nao 

pretendendo escondeu, uma centa pnlonidade que damoA CIA queAtoeA de. andem 

ética e estética. 

( 3 f — WcL ponte finai da alínea Iniilulada " A ÍAteilca do ÚJLACUKAO" 

( Pnlmelna ponte, $ . 
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2]— O SIGNO û£ ORFâÙ. 

Onfeu { I ) , filho de. Caliope,a maiA dLg.no. daò MtiáaA,e. 

tm penAonagem de. onigem inacia que,pan vintude. do Aeu naAcJMenio,apanenta 

uma centa pnoximidade com o Olimpo. A tnadiçao caAacteniga~o como un amort

ie da poeAÍa,da muàica e do canto que exencia com gnande meAtnia,chegando 

ate. a manifzAian. um pode* "encantatonio" face. aoA animaiò & aoA homens , 

A MUX Ante. inAtitui-Ae no limian do SagAodo, tanto mai A que. a Mia pantici-

paçao na gJtande aventam, daò AngonautaA, deixa Mipon que ele ocupania uma 

função vagamente"AOXXJULOtal", 

Cunidice.,a mulh&K que amava, e vitimada poK uma monte ineApenada 

e abóunda quando,pejtAeguida pan. AnÍAteu,e picada montalmente. pan. uma Aen-

pente,Aendo pnecipitada noA InfennoA. Onfeu,con/iecedon daquilo que. tinha 

acontecido,de.cide.-Ae a pnocuna-la neAM» "tennitonio" onde. habitavam flad&ó 

e Pe/uefone. O aatAòo a e&te. local Mmbnio nao Ae afigunava facil,maA Ox~ 

feu utilizando a amua do Mm canto e da Aua ante, consegue acalman OA mona-

inoA infennaÍA,de tal modo que Radeò e Penóéfone conAentinam em neAtituin 

CuJiidice, comovido A penante uma tao gnande pnova de afeição. Todavia, fapLam-

-no com a condição f Aempne a condição ! ) de Onfeu nao olhan pana ÍAÓA, 

dunante a Mibida que OA levanta daA tnevaó infennaiA ate a lug. do dia . 

Iniciada a viagem,o henoi começou pan cumpxin. a exigência doA deuAeA moA, 
0 4 / 

ja pento do fim,decide--Ae a olhan,ja que MiApeitava dum andil de. PettMtfo -

ne. ( 2 ) . Ao fjx§.e-lo,íunidice manne pela àegunda ve%. 

http://dLg.no
http://de.cide.-Ae


lenta vo-ltantmaá aá pontoA doA InfjennoA Aao-lhe vedadoA,vendo -

-Ae obniaado a negjteAAan,inconAo/avelfao neino doA humanoA. O A AeuA dLctA 

tenminanao com uma monte, violenta, atnihuida Aeaundo tnadiçoeA nao muito 
* * t 

coiítcidenteA entne AÍ,quen OA mulAeneA tnacioA, quen ao pnopnio Zeuò,inni.-

iodo pelaA nevelaçaeA mÍA±icaA peJLtaA pan. Onfeu aoA iniciadoA doA AeuA mló-

teniae. 

CxpõAix) Aucintamente. o Mito,e oca&iao de. deixa utuu connen tombem 

a noAAa imagUAacao,apnoveilando OA AuaeAioeá AimbolicaA que noA ofenece. 

^Ata kiAíoxia "exemplai" e,em cento aApecio,a do contnovenAo poden da cnia-

tividade da Anle,neAumindo duma fjonma Aintética e pnofundaménie. bela,alço 

que. pnocunamoA digen poK uma via analitJjaJ-dLAcuKAiva. Onfeu e o anti/da t 

o cniadon pan. excelência. A Aua vida e mancada . pan eAAe Aentido eAtelico-

-ludlco que apapiaua OA HomenA e impneAAiona OA DeuAeA,aAAÍnatando-Ae. neA-

ia Ainau/an imagem a dimenAao ética e pnatica doA objectoA eAtetlcoAtenqúan-

io paAAÒ/eÍA,á Aua maneina,de "tnanAfanmanem" componlamentoA e atLtudeAfde. 

fagenem innompen aqui. e alem a poAAibilidade. dum nmundo~outno'',num "tempo-

-ouino". 

O mito do henoi. tnacio,Auaene~noA uma ambiguidade, da Aua Aitua -

çao,que balanceia entne o Aaçnado e o pnofano, entne o humano Ainçulan e o 

panta-vog." dum Aeanedo divino. A Aua poAiçao pnistiliaiada advem-1/ie da me

lodia da Aua vog,da beleza inAuAtentavel doA AeuA poemoA. Cam Onfeu, a Anlei 
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permite uma apnoxJjnaçao ao Aentimento "religioso", no senJLulo mata amplo 

que esta expressão transporta,isto e,um processo de união"',de "ligação" 

ordenada da totalidade, da "experiência",de. vivenda articulada duma mun-

dividencia original, A Aua universalidade e paralela da enigmática "apro

priação" que réalisa face, aos "eus" singulares maio diferenciadas. A ma

cia abrange mortals e imortais,homens e animais, deuses da Lug. e das hie.-

VOA '. 

no destino trágico que. foi o seu,Arte,Amor e Monte acabam pax se 

encontra*.. A fruAtrada Aalvaçao de turidice,Ae lhe. manifest! o poder úni

co da A AeuA Cestos,mostra-lÀe tombem aá AUOA limitações, pois OA DeuóeA "cãr 

movem-se" uma ve^,mas nao Aempre,o Aeu reino entreabre-se too facilmente 

como Ae fecha, Ha Aua tristeza Aem fim,Orfeu deAcobre a força incomensura-

vel de. ZeuA. DeAcobre afinal, que a Arte pode. muito,maà nao tudo . . . 

Je penAormoA bem,0A AofrimentoA do herói reAultam da percepção 

consciente, da Aua situação de mortal,da AuApeita que lAe corrói a alma du

rante a Aubida para a "Auperficie",ao penáar que uma ve$ maia OA DeuAeA Ae 

divertiam em enganar OA Homens. Jmaainaria,ialve$.,o Aorrláo irónico de Per-

sefone ao ve-lo caminhar confiadamente, na convicção de que íuridice. o se -

guina. MOA Orfeu nao quer Aer joguete, de ironioA divinas. Quer Aaber e ja. 

i áuridice desvanecer-se definitivamente, ante o Aeu Olhar '. 

Também o Criador nao eAcapa ao "deAtino" humano. Tombem ele duvi

da e AuApeita, quando percorre o Aeu caminho ; tombem ele e caAtigado. AnteA 

aAAÍm,poÍA e preferível encarar a verdade, do que fâravessar a Vida acampa -

nhado pela incerteza duma "sombra" que a nada corresponda. Tal como a Vida, 



o PlLto tenmina com a fta/cte. Maá deixa-noá a ceAiega de que na nepetiçao 

do CicJÍo do Tempo,fana pojite. pana iodo o AempKe,aAAÍm o &ópe..iamoáto unir-

V&LÓO tiheidadox q/me. óe. engjue òob o òigno de Onfieu. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
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MOTAS 

( I ) — O tte.at.uno do mito de Onfeu que a eAte pttoopAito fiagemoA,e uma adap-

taçao Aimplifilcada c neduglda aoA ponmenoneA malA mancanteA, peita a pantin, 

da deácnlçao que Pienne Gnimal £e$ no Aeu "Diclonanio de. Mitologia"'. 

( PIÍRRÍ GR/MAL, " Ûictionnaine de. la Mythologie Cnecque e± Romaine",P M .F., 

PanU, l%3, p. 332 / 3 ) 

( 2 ) — PenAefane tenia nagoeA pana tal& atitudeA,uma veg que, tombem ela, 

foi vitima de uma conjuna que tenmlnou com o Aeu "napto" pon HadeA. Sua mae 

Ûemeteti,a deuóa da tenna cultivada, atonmentada pelo deAgoAto,feg. com que a 

TeKKa delxoAAe de. pnodugin. Como a "ondem do mundo" Ae encontnava ameaçada., 

Zeuó checa a um acondo com HadeA,de fionma a que PenAepone paAAOAAe uma pon

te, do ano com a mae. 

Veja-Ae,a pnopoAÍto,o antigo Aobne eAte oAAunto, incluído pon Plen-

ne Gnimal na Aua obna. 

( P/6RR6 GRJPIAL, " ûictionnaine de Pathologie. Gnecque et Romaine", op. cit., 

p. $2/ 3 ) 

http://tte.at.uno
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