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Imprópria é uma publicação semestral independente que se insere num projecto mais amplo 
da associação Unipop, um colectivo que procura disseminar o pensamento crítico e a prática 
militante para lá dos limites da academia e da política institucional, abrindo espaços onde o con-
temporâneo possa ser sujeito a análise e a novas formas de intervenção. Move-nos a convicção 
partilhada de que tanto a política como o pensamento são uma matéria comum, transversal, 
aberta a todos e a qualquer um, em suma, não têm lugares, tempos ou agentes próprios.

Imprópria é mais uma vertente deste projecto colectivo. Dispensamos uma doutrina unitária. 
Não antecipamos as direcções e os cruzamentos, as divergências e as convergências, ou as 
trajectórias partilhadas que poderão ter lugar. Prescindimos de delimitar o terreno partilhado 
entre o corpo editorial, os colaboradores e os leitores da revista. Queremos, em contrapartida, 
potenciar formas de debate que atravessem diagonalmente as habituais divisões académicas, 
os limites do que é próprio a cada campo do saber, bem como as fronteiras entre posições polí-
ticas estanques. Queremos que seja um espaço onde um trabalho de diagnóstico da sociedade 
contemporânea seja conjugado com uma reflexão sobre as formas de emancipação, luta e soli-
dariedade colectivas.

Pensar o presente implica não aceitar acriticamente as distinções estabelecidas entre o local e 
o global, a lei e a desordem, o político e o apolítico, o teórico e o prático, o extraordinário e o 
quotidiano, o pessoal e o comum, o factual e o especulativo, o actual e o obsoleto, o próprio e o 
impróprio. Importa interrogar o conteúdo de cada uma destas palavras e das linhas e enredos 
que elas traçam, os discursos que as naturalizam, as instituições que as legitimam e a forma 
como desse modo se reproduzem as relações e práticas sociais.

Tudo isto se poderia resumir numa fórmula: desmanchar «a medida do possível». Não acre-
ditamos na inevitabilidade do estado das coisas. É no presente que o futuro está em jogo e há 
margem de manobra no presente.

Estamos cá. Somos muitos e vários. Que outros nos usem. l
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editorial

No final de 2015 tomou posse um governo do Partido Socialista, apoiado pelos partidos de 
esquerda no parlamento, que se propõe «virar a página da austeridade». Nem de propósito, 
neste número da Imprópria interessa-nos a «ironia», tanto como forma de desconstruir discur-
sos como enquanto discurso que carece ele próprio de desconstrução. Assim, em lugar de uma 
definição unificada de ironia e do seu papel, o nosso primeiro dossiê explora a plasticidade deste 
conceito: da paródia ao escárnio, da postura hipster ao distanciamento cínico, da apropriação 
trocista à hiperidentificação, da subversão do senso comum à exclusão do marginal, da sátira 
inquietante ao riso conformista, do remoque que põe em causa tabus à anedota que os reproduz.

O texto inicial, escrito por Franco Berardi («Bifo») em 2011, aborda a distinção entre ironia e 
cinismo, servindo-se depois dos dois termos para se debruçar sobre a cobertura mediática em 
torno do então primeiro-ministro Silvio Berlusconi. O segundo artigo, de Maria Brock, aplica 
estes conceitos a fenómenos humorísticos na Rússia e no Ocidente, reflectindo sobre as suas 
implicações políticas. Segue-se a tradução de um texto de Evan Calder Williams, onde se parte 
da análise a comédias policiais para questionar as imagens da lei e da ordem na nossa sociedade. 
Inês Espírito Santo, por seu turno, foca-se na linguagem de trabalhadores imigrantes em França 
para articular o racismo dissimulado de ironia etnicizante com o contexto socioprofissional que 
ali lhe é subjacente. Por último, o artigo de Marta Brito examina os paradoxos suscitados pelo 
sucesso da representação, no Teatro da Cornucópia, de uma farsa revolucionária no Portugal 
pós-revolucionário.

O segundo dossiê dedica-se à «Ciência», colocando em debate o tema do trabalho científico. Es-
crito na sequência de um momento de crítica à estruturação do sistema científico em Portugal 
– motivado pela redução drástica do seu financiamento público –, o texto de Elisa Lopes da Silva 
desconstrói a noção de «comunidade científica», ao revelar uma heterogeneidade de interesses 
antagónicos, de articulação difícil. No artigo que se segue, Marc Bousquet aborda a criação de 
um jogo de vídeo no âmbito do desenvolvimento de teorias de gestão académica; um jogo que 
consiste na tomada de decisões sobre gestão orçamental, centrado na figura do presidente, úni-
co personagem que pode ser eleito pelo jogador, inculcando a necessidade de uma gestão assen-
te na verticalidade das relações. Alberto De Nicola e Gigi Roggero examinam a centralidade da 
universidade como local eminentemente político e, por fim, George Caffentzis e Silvia Federici 
sublinham as implicações políticas de alguns usos da noção de capitalismo cognitivo, sobretudo 
ao nível do estabelecimento de hierarquias novas a respeito do trabalho. l
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Ironia, cinismo e a 
loucura do poder dos 
media italianos
Franco Berardi

Zynismus generalizado

No seu livro A Coragem da Verdade (Le cou-
rage de la vérité), uma transcrição dos cursos 
dados no Collège de France em 1984, Michel 
Foucault fala de Diógenes e de outros antigos 
filósofos conhecidos como os cínicos e que 
definiam o seu pensamento como a prática de 
dizer a verdade (parresia). Vinte e cinco anos 
mais tarde, a palavra cinismo adquiriu um 
significado completamente diferente, quase 
oposto: o cínico é alguém que passa a vida a 
mentir a toda a gente, especialmente a ele ou 
ela própria.

A mentira íntima, a contradição entre discur-
so e crença, está no centro do cinismo con-
temporâneo. Ainda assim, mantêm-se uma 
espécie de consistência entre a antiga noção 
de cinismo – veracidade rigorosa, individua-
lismo, comportamento ascético e desdém do 
poder – e a nossa, que consiste largamente na 
hipocrisia, na desconfiança moral e na subju-
gação conformista para com os que estão no 
poder. Esta consistência baseia-se numa per-
cepção da natureza ambígua da linguagem 
e numa habilidade para suspender a relação 

entre linguagem e realidade, particularmente 
na esfera ética. O cinismo, portanto, relaciona-
-se de perto com a ironia. Ambos são formas 
retóricas e posições éticas que requerem a 
suspensão da relação entre realidade e lingua-
gem. Alguns filósofos alemães, como Tillich e 
Sloterdijk, usam duas palavras diferentes para 
distinguir o antigo cinismo grego, discutido 
por Foucault, e o nosso: kynismus e zynismus.

O zynismus moderno pode ser compreendido 
recordando o filme de Stanley Kubrick Eyes 
Wide Shut, de 1999, uma lápide artística para 
a ilusão moderna de um Iluminismo progres-
sivo. Bill e Alice, o casal casado e feliz (Fri-
dolin e Albertine, no romance de 1926 de Ar-
thur Schnitzler, Traumnovelle, que inspirou 
o guião de Kubrick), são expressão de um 
reconhecimento de que a verdade não pode 
ser proferida porque o jogo social é baseado 
no poder das mentiras. Se não aceita a lingua-
gem do engano, ninguém o irá ouvir. Isto é 
onde a visão global de Kubrick em relação ao 
século XX chega. Começou com Dax, o coro-
nel íntegro protagonizado por Kirk Douglas, 
lutando contra a cobardia do poder militar em 
Paths of Glory (1957). Dax acredita na justeza 
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ética. Ele tem a força e a coragem de se opor 
ao mal porque acredita que o mal pode ser 
travado e derrotado.

Bill Harford, protagonizado por Tom Cruise 
em Eyes Wide Shut, continua a ser capaz de 
reconhecer actos ilegais e de distinguir o cer-
to do errado, mas sabe que nada pode ser fei-
to para travar e derrotar o mal. Apesar de uma 
infelicidade moral, ele deve render-se ao mal 
caso pretenda sobreviver. No final de um sé-
culo que acreditava no futuro, zynismus pare-
ce tornar-se a única linguagem aceite, a única 
conduta arrojada. «Cool» é uma palavra-chave 
no cinismo contemporâneo. André Glucks-
mann, no seu livro de 1981 Cinismo e Paixão, 
sugere que a única alternativa ao cinismo é a 
paixão, o que está errado. A verdadeira alter-
nativa ao cinismo não é paixão, mas ironia.

Peter Sloterdijk, na sua Crítica da Razão Cí-
nica, de 1983, argumenta que o cinismo é a 
«mentalidade» prevalecente na era pós-68. 
Para Sloterdijk, o cinismo não denota um 
carácter social excepcional: é o estado de es-
pírito típico. Eis como ele descreve a antiga 
noção de cinismo:

Descrever o cinismo como um fenó-
meno universal e difuso viola o seu uso 
normal; como é comummente conce-
bido, o cinismo não é difuso mas par-
ticular, não é universal mas periférico e 
altamente individual.

E esta é a diferença mais importante entre 
kynismus e zynismus: enquanto Diógenes e 
os seus seguidores kynicists eram indivíduos 
ascéticos que rejeitavam a aquiescência em 
relação à lei do poderoso, os zynicists moder-
nos são a maioria conformista, plenamente 
consciente de que a lei do poderoso é má, 
mas submetendo-se a ela porque não há nada 

a fazer. Ao contrário do antigo cinismo, o zy-
nismus moderno não é disruptivo. É a inter-
nalização da impotência da verdade. Como 
escreve Sloterdijk:

(…) [E]ste é o ponto essencial do ci-
nismo moderno, a habilidade dos seus 
portadores para trabalhar, apesar de 
tudo o que possa acontecer, e espe-
cialmente depois de tudo o que possa 
acontecer… os cínicos não são burros, 
e de vez em quando certamente vêem a 
insignificância para a qual tudo corre. 
O seu dispositivo psíquico tornou-se 
suficientemente elástico para incorpo-
rar como factor de sobrevivência uma 
dúvida permanente em relação às suas 
próprias actividades. Eles sabem o que 
estão a fazer, mas fazem-no porque, no 
curto prazo, a força das circunstâncias 
e o instinto de autopreservação falam a 
mesma linguagem; e estão a dizer-lhes 
que as coisas têm de ser assim.

O cinismo generalizado contemporâneo pode 
ser ligado a duas diferentes causas: o fracas-
so das ideologias utópicas do século XX e a 
percepção de que a exploração do trabalho, a 
competição e a guerra são inevitáveis e irre-
versíveis. O cinismo generalizado resulta da 
dissolução da solidariedade social. A globali-
zação e a precariedade sistémica do mercado 
de trabalho, resultantes da desregulação neoli-
beral, impuseram a competição como o modo 
de relação inescapável e generalizado entre 
os actores sociais. Os trabalhadores, outrora 
ligados por um sentido de solidariedade social 
e uma esperança política comum, encontram-
-se actualmente forçados a pensar em termos 
cínicos: a sobrevivência do mais apto.

Dentro do movimento de 68 coexistiam dife-
rentes culturas e tendências políticas. Algu-
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mas sonhavam com uma histórica Aufhebung: 
a instituição da ditadura do proletariado, que 
tomaria o poder nas suas próprias mãos. Tal 
como os hegelianos, os marxistas doutriná-
rios sonhavam com um triunfo da Razão, no 
qual os bons estavam destinados a vencer. 
Permanecer com o proletariado era estar no 
lado vencedor da História. Quando os ventos 
se viraram e o movimento dos trabalhadores 
foi derrotado, o neoliberalismo providenciou 
uma ideologia para uma nova vaga de agres-
sividade capitalista. Aqueles que desejaram 
permanecer com o lado vencedor da História 
decidiram ficar com os vencedores, porque o 
Real, no final, é racional! No seu esquema dia-
léctico, quem ganha está certo, e quem está 
certo está destinado a vencer.

Os activistas da era de 68, na sua maioria, não 
eram dialéticos ortodoxos nem esperavam 
qualquer Aufhebung. Nunca acreditámos no 
fim da complexidade histórica e no estabeleci-
mento final da forma perfeita de comunismo. 
Isto soava falso para os estudantes e jovens 
trabalhadores que procuravam a autonomia 
no presente, não o comunismo no futuro.

Os conformistas neoliberais de hoje são os 
herdeiros pervertidos de 68. Aqueles que 
chegaram ao poder depois de 1989 na Rússia, 
nos Estados Unidos e na Europa não estão 
tão livres da ideologia como pretendem. A 
sua ideologia é uma crença dogmática na in-
questionabilidade da economia. A economia 
tomou o lugar daquela que tudo explicava: a 
dialética da razão hegeliana. Submetendo-se 
ao poder dominante, os neoliberais aceitam a 
necessidade (económica). A única dificulda-
de é ninguém saber que tendências alcança-
rão uma posição dominante no complexo de-
vir dos acontecimentos futuros. Consequen-
temente, o cinismo – apesar da sua aparente 
inevitabilidade – enquanto posição, é fraco. 

Ninguém sabe o que acontecerá de seguida. 
Os acontecimentos imprevisíveis não podem 
ser reduzidos a uma necessidade lógica.

Ironia e zynismus

Sloterdijk não está sozinho na sua fusão entre 
cinismo generalizado e ironia. Como escreve 
na Crítica:

Desde o ponto mais baixo, desde a mar-
ginal intelligentsia urbana, e desde o 
ponto mais alto, desde o topo da cons-
ciência dos mais poderosos, há sinais 
que evidenciam uma reflexão séria, si-
nais que oferecem a evidência de um 
tratamento radical e irónico (ironizie-
rung) da ética e das convenções sociais, 
como se as leis universais existissem 
unicamente para os estúpidos, enquan-
to o sorriso fatalmente esperto se mos-
tra nos lábios daqueles que possuem o 
conhecimento.

É certo que a ironia – como o sarcasmo, a sua 
forma mais agressiva – pode ser uma expres-
são de cinismo. Mas a ironia e o cinismo não 
devem ser confundidos. A ironia pode ser um 
instrumento para racionalizar o comporta-
mento cínico. Tanto a ironia como o cinismo 
implicam uma dissociação da linguagem e do 
comportamento da consciência: aquilo que se 
diz não é o que se pensa. Mas esta dissocia-
ção apresenta diferentes formas na ironia e 
no cinismo.

Vladimir Jankelevitch define cinismo da se-
guinte forma no seu livro Ironia: «O cinismo 
é frequentemente um moralismo enganado 
e uma forma extrema de ironia.» O cinismo, 
sugere ele, é uma forma apreendida de iro-
nia, usada pelo prazer de chocar os incultos. 
O cinismo é a filosofia do exagero: como es-
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creve Jankelevitch, «após Sócrates, a ironia 
tende a ser o exagero do radicalismo moral». 
O cinismo é um moralismo enganado, um 
julgamento de conduta que depende de um 
sistema fixo de valores (morais). O materia-
lismo dialético, a filosofia do século passado, 
implicava uma forma de moralismo. Tudo (o 
progresso, o socialismo, etc.) o que se move 
na direcção da História é bom; aquilo que se 
opõe ao movimento da História é mau. O ci-
nismo pós-68 resulta de um despertar doloro-
so. Dado que a verdade não foi cumprida, va-
mos então aliar-nos à mentira. E é aqui que a 
ironia e o cinismo diferem. O discurso irónico 
nunca pressupõe a existência de uma verdade 
que deva ser cumprida ou realizada. A ironia 
implica um processo infinito de interpretação, 
enquanto o cinismo resulta de uma fé (perdi-
da). O cínico perdeu a sua fé; o irónico nunca 
a teve. Nas palavras de Jankelevitch, «A ironia 
nunca se desencanta, pela boa razão de que a 
ironia recusa ser encantada».

E, do igual modo, tanto a ironia como o ci-
nismo começam com uma suspensão da des-
crença quer no conteúdo moral da verdade 
quer no verdadeiro conteúdo da moralidade. 
Tanto os cínicos como os irónicos compreen-
dem que a Verdade e o Bem não existem na 
mente de Deus ou na História, e que a con-
duta humana não é baseada no respeito por 
qualquer lei. Em Masochism: Coldness and 
Cruelty, Deleuze diz da ironia e da lei: «Nós 
chamamos ironia ao movimento que consiste 
em ir para além da lei, até a um princípio su-
perior.»

Nem a ironia nem o cinismo acreditam numa 
fundação verdadeira da lei. Mas o cínico sub-
mete-se à lei enquanto goza dos seus valores 
falsos e pretensiosos, ao passo que o irónico 
escapa por completo à lei, criando um espaço 
linguístico onde a lei não apresenta qualquer 

efectividade. O cínico quer estar no lado do 
poder, mesmo que não acredite na sua justi-
ça. O irónico simplesmente recusa o jogo, re-
criando o mundo na base da linguagem que 
é incongruente com a realidade. Enquanto o 
cinismo generalizado (zynismus) é agressão, 
tanto sofrida como infligida, a ironia baseia-
-se na simpatia. Enquanto o comportamento 
cínico assenta numa falsa relação com os seus 
interlocutores, a ironia envolve uma suspen-
são partilhada da realidade. O uso da ironia 
implica um sentido partilhado de assumpções 
e implicações entre si e os seus ouvintes. A 
ironia não pode ser confundida com a menti-
ra. Como escreve Jankelevitch:

Mentir é um estado de guerra, e a ironia 
um estado de paz. O mentiroso não está 
de acordo com o enganado. A consciên-
cia crédula é tardia em relação à cons-
ciência mentirosa, a qual tenta manter a 
sua vantagem. A ironia, pelo contrário, 
passa por creditar o interlocutor com 
sagacidade e tratá-lo como um verda-
deiro parceiro de um verdadeiro diálo-
go. A ironia incita o intelecto e chama 
por um eco fraterno de entendimento.

A ditadura italiana do vazio

Nos anos 1970, membros dos movimentos 
autónomos europeus descobriram, ao lerem 
Deleuze e Guattari, que a realidade não tem 
um significado particular. O significado da 
realidade é criado pelo próprio movimento. 
Desta forma, o movimento autónomo liber-
tou-se ele próprio do preceito do materialis-
mo dialéctico de um horizonte ético que seria 
determinado pela necessidade histórica. Uma 
vez liberto, o movimento abriu-se ele próprio 
a uma disposição mais irónica: a singulariza-
ção da escolha política e responsabilidade éti-
ca. Neste espaço pós-dialéctico, a linguagem 
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e a acção política encontram-se desprovidas 
de uma fundação ontológica e são moralmen-
te neutras.

A fusão entre o poder e o movimento inces-
sante de eventos históricos em direcção ao 
bem, que caracterizou o pensamento marxis-
ta, foi separada. Aqui, a bifurcação entre ironia 
e cinismo abre-se. A ironia suspende o valor 
semântico do significante para livremente es-
colher entre mil interpretações possíveis. As 
interpretações irónicas dos acontecimentos 
pressupõem um entendimento comum entre 
falantes e ouvintes; uma simpatia entre aque-
les que, comprometidos com o acto irónico, 
chegam a uma autonomia comum da ditadura 
do significado.

O cinismo começa com a mesma suspensão, 
mas – imitando servilmente a ironia – coloca-
-se a si próprio ao serviço do poder. Enquanto 
a ironia não postula a existência de qualquer 
realidade, o cinismo postula a inescapável 
realidade do poder, particularmente o poder 
da economia. A ironia abre um jogo de infi-
nitas possibilidades, enquanto o cinismo se 
dissocia meramente a si mesmo da ética e 
da possibilidade. A disposição cínica começa 
com a crença que uma acção ética está con-
denada a falhar. O irónico dorme feliz porque 
nada pode acordá-lo dos seus sonhos. O cíni-
co dorme levemente. Apesar de poder sonhar, 
acorda assim que o poder o chama.

A relação entre ironia e cinismo tem-me inte-
ressado desde o final dos anos 1970, quando 
o movimento cultural italiano baseado na prá-
tica generalizada da ironia foi sugado e obli-
terado por uma onda esmagadora de cinismo 
organizado que, eventualmente, acabou por 
levar à ditadura dos media de Silvio Berlusco-
ni. A transição entre os anos 1970 e 1980 em 
Itália foi marcada por uma passagem da iro-

nia para o cinismo. Certamente, os anos 1970 
italianos não foram uma década totalmente 
irónica… a cultura política do comunismo ca-
tólico italiano não era, infelizmente, de todo 
irónica.

Mas a ironia ofereceu um entendimento co-
mum a toda a sociedade Italiana, de uma for-
ma significativa, durante essa década. Quan-
do, em meados dos anos 1970, a propriedade 
estatal dos media electrónicos acabou, a se-
riedade da reportagem oficial do comunismo 
católico foi substituída pelos irónicos e não 
oficiais media autónomos de estilo maoísta-
-dadaísta. Esta mudança marcou a segunda 
metade da década.

Mas enquanto o movimento Free Radio – que 
transmitiu as ideias rebeldes da Autonomia à 
primeira geração pós-moderna – preparou o 
caminho para explosão final em 1977, abriu 
igualmente a porta para a invasão do espaço 
dos media pela televisão comercial e a publi-
cidade. Publitalia e Mediaset, dois canais de 
televisão de Silvio Berlusconi, transforma-
ram-se nas culturas empresariais dominantes 
dos anos 1980 italianos. Imitando o estilo da 
Free Radio, contrataram profissionais prove-
nientes das fileiras dos movimentos autóno-
mos que ajudaram a transformar a cultura 
irónica em cinismo generalizado. Os intelec-
tuais responsáveis por conceber o estilo das 
estações de TV de Berlusconi, e por desenhar 
uma publicidade esteticamente pós-moderna 
nos anos 1980, eram largamente provenientes 
de experiências de media radicais da década 
anterior, como a Radio Alice, a A/traverso e 
outras novas agências de media dadaístas. 
A diferença entre a disposição experimental 
da Free Radio e o estilo frágil e cínico da TV 
comercial contribuiu para a mudança cultural 
que ocorreu nos anos 1980, e que resultaria 
numa catástrofe cultural e política penetrante 
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e imprevisível no que às suas consequências 
diz respeito. Esta transição pode ser descrita 
como uma transição da ironia para o cinismo.

Ainda que não seja conhecido como escritor 
ou ideólogo, o italiano Silvio Berlusconi – que 
é um dos exemplos mais notáveis do zynismus 
contemporâneo no mundo – acabou por es-
crever um prefácio ao Elogio da Loucura, de 
Erasmus. O Erasmus de Berlusconi é usado 
para introduzir o mundo louco da mercado-
ria. Juntamente com a loucura de Erasmus, os 
tempos modernos começam com a percepção 
barroca de uma «locura». Apenas a afirmação 
da arbitrariedade do poder pode prevalecer 
na ausência de fundações teológicas. A expe-
riência cultural de um ethos da pós-democra-
cia italiana sustenta-se na transição de uma 
identidade católico-comunista, baseada num 
compromisso ideológico e a favor do respeito 
pelas regras políticas formais, para uma mis-
tura de pragmatismo empreendedor e uma 
loucura agressiva, que é a característica parti-
cular da nova classe de Berlusconi. O culto de 
uma liberdade ambígua, que não é liberdade 
mas sim uma insolente manipulação das men-
tes de outros, é a marca ideológica da identi-
dade política de Berlusconi. l

Franco Berardi é filósofo e escritor, tendo participado 
em projectos comunicativos como A/traverso e Rádio 
Alice na década de 1970. Autor de vários livros sobre 
linguagem e teoria dos media, é professor na Accade-
mia delle Belle Arti di Brera, em Milão.

Este texto foi originalmente publicado em http://th-rou-
gh.eu/writers/bifo-eng/irony-cynicism-and-lunacy-ita-
lian-media-power.

05_impropria_f.indd   15 03/10/2016   10:21:45



05_impropria_f.indd   16 03/10/2016   10:21:45



Riso enlatado, crença 
diferida. Ironia e cinismo 
na Rússia e no Ocidente
Maria Brock

A vida irónica é sem dúvida uma resposta 
provisória aos problemas colocados por dema-

siado conforto, demasiada História e demasia-
das escolhas.1

Que género de vida é uma vida irónica ou cí-
nica? Que encerram as suas relações com a 
vida pública? Dependendo de quem analisa, 
esta postura aparentemente típica do século 
XXI é vista ou como uma resposta natural 
ao colapso das grandes narrativas do século 
passado, e respectivas utopias, ou como uma 
manifestação de mal-estar de uma geração 
que teme levar a sério seja o que for e assu-
mir responsabilidades. Este artigo examina 
as múltiplas camadas de cinismo na Rússia 
contemporânea, bem como a sua interligação 
com o Ocidente e as instanciações ocidentais 
de ironia, de modo a chegar a uma visão mais 
geral sobre os dois fenómenos. Explora o po-
tencial da ironia e do cinismo para perturbar e 
subverter através da paródia, servindo assim 
como estratégias de desconstrução das socie-

dades com as quais supostamente não se con-
seguem comprometer.

Tanto a ironia como o cinismo parecem deli-
mitados pelo medo ou pela recusa em acre-
ditar nalguma coisa. O arquétipo do ironista 
ocidental contemporâneo é o «hipster» – uma 
denominação cada vez mais usada para desig-
nar outros, mas que ninguém parece querer 
aplicar reflexivamente. Na verdade, é difícil 
identificar a essência «hipster». Apenas uma 
coisa parece clara: sejam quais forem as acti-
vidades em que participam, os hipsters pare-
cem fazê-lo ironicamente, incluindo a escolha 
da roupa e da música, ou de outras formas de 
entretenimento, embora não seja claro como 
é possível viver de forma absolutamente iró-
nica – não será o acto de desfrutar de uma 
actividade o oposto da ironia? Será, por exem-
plo, possível comer ironicamente e, nesse 
caso, qual é a diferença? O ponto fulcral da 
crítica feita a este tipo de ironistas é a sua ne-
gação do significado de qualquer empenho, 
incluindo a participação política – uma «fobia 
do compromisso» com a seriedade e com as 
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responsabilidades que esta encerra. A ironia 
surge então como uma postura ardilosa, pro-
tegida de qualquer ataque, funcionando como 
mecanismo de defesa. Ou por outras palavras: 
«viver ironicamente é esconder-se em públi-
co»2.

Ocidente irónico – Rússia cínica

Da mesma maneira que uma grande parte da 
sociedade ocidental mantém uma distância 
irónica face a questões importantes, o cinis-
mo pode ser visto como uma condição central 
russa. Embora a ironia e o cinismo sejam fenó-
menos distintos, ocupam posições próximas 
no espectro das «estruturas do sentimento», 
sendo que a análise da primeira poderá ilumi-
nar a segunda, quanto mais não seja porque a 
recusa do cinismo em crer se relaciona com o 
medo da ironia em fazê-lo.

Na verdade, a Rússia parece imersa em múl-
tiplas camadas de cinismo: pós-transição, 
pós-modernidade, herança do período sovié-
tico final, colocando inúmeros obstáculos no 
percurso para uma participação mais activa 
na esfera pública. O período imediatamente 
pós-soviético, com as suas numerosas pertur-
bações e privações, gerou uma despolitização 
em massa, ou seja, uma profunda desconfian-
ça face ao envolvimento político. A linguagem 
do discurso político passou a ser percebida 
como completamente oca e forças políticas 
da direita à esquerda – nas palavras da aca-
démica e activista de esquerda Maria Cheho-
nadskih – «tornaram-se agentes formais sem 
significado»3.

No início do século XXI, o cinismo é o único 
tipo de discurso disponível para todos os gru-
pos da sociedade russa, incluindo os envolvi-
dos na governação e nos negócios, bem como 
os mais distantes dos centros de poder e ri-

queza. Para o jornalista Peter Pomerantsev, 
a ideologia fundamental do Kremlin é uma 
forma cínica de pós-modernismo consubs-
tanciada em projecto político: «um mundo de 
máscaras e poses, colorido mas vazio, con-
tendo pouco mais do que o poder pelo poder 
e a acumulação de vasta riqueza»4. Também 
o conhecido sociólogo Lev Gudkov observa 
que os russos se tornaram em geral cada vez 
mais cínicos, devido às duras dificuldades de 
uma longa transição e às suas promessas fa-
lhadas5. Em vez de um desejo de sair desta 
condição, Gudkov vê este cinismo como sin-
tomático de uma sociedade estagnada, muito 
longe de qualquer mudança iminente. Assim, 
embora o cinismo «indicie a erosão do sis-
tema de valores tradicional, a destruição de 
antigas crenças e normas, a origem de mu-
danças socioculturais profundas na socieda-
de»6, não se pode considerar que pressagie 
transformações institucionais ou societais. 
Torna, sim, os sujeitos mais desconfiados de 
qualquer visão de mudança. É neste sentido 
que se pode dizer que a Rússia pós-soviética 
chegou a um relativismo pós-moderno que vê 
qualquer linguagem política como mero jar-
gão ideológico. 

No entanto, crê-se que as origens do cinismo 
russo remontem ao período soviético. Alexey 
Yurchak descreve o modo como para a última 
geração nascida na União Soviética o próprio 
socialismo se tornara imutável7. Era visto 
como uma espécie de monólito perante o qual 
se podia obter alguma liberdade de expressão 
através de um tipo de não participação em 
eventos comunistas oficiais – para lá da pre-
sença física – e da encenação de uma espécie 
de «evento paralelo». A ideologia socialista al-
cançara uma «hegemonia da representação», 
através da sua omnipresença, ou seja, a quase 
completa ausência de discursos que contestas-
sem a narrativa oficial. Não obstante, Yurchak 
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insiste que só pelo facto deste fluxo aparente-
mente infinito de representação das mesmas 
mensagens políticas ser tolerado pela maioria 
da população, isso não deve ser necessaria-
mente interpretado como um sinal de crença 
no seu conteúdo. Apenas parecia que «mais 
nenhuma outra representação da realidade 
podia ocorrer dentro da esfera oficial»8.

Esta esfera unificada e coerente de repre-
sentação oficial não tolerava uma verdadeira 
resistência, mas, paradoxalmente, também 
não tolerava um sério reconhecimento ou um 
envolvimento activo. Tanto activistas políticos 
como dissidentes eram encarados pela maio-
ria com suspeição, na medida em que insis-
tiam em empenhar-se seriamente numa ideo-
logia tida como sem sentido, ainda que tão 
basilar da realidade que questioná-la poderia 
pôr em causa a própria natureza desta. A solu-
ção passava, de facto, por um «pretenso falso 
reconhecimento» – ir levando o dia-a-dia en-
quanto simultaneamente, em privado, se ex-
punha o regime ao ridículo através de piadas 
e de um anedotário (anekdoty) cuja produção 
e disseminação privada cresceram exponen-
cialmente nas décadas de 1970 e 1980. Isto é a 
«ideologia cínica» levada ao extremo – não só 
o envolvimento em práticas ideológicas subs-
titui a crença nas mesmas como, na prática, 
torna essa crença supérflua9. No início dos 
anos 1980, a organização política da União So-
viética era encarada pela maior parte dos seus 
cidadãos como eterna e essencialmente vazia. 
Numa determinada perspectiva, as piadas ou 
anedotas funcionavam como uma forma de 
«discurso oculto»10, um tipo de resistência 
que conferia aos sujeitos a sensação de não 
terem sido completamente cooptados pelo 
regime. Segundo outra interpretação, o fos-
so entre o discurso público e privado gerou 
uma grande tensão psíquica. Seguindo uma 
linha freudiana, Yurchak defende que o abun-

dante labor humorístico serviu para libertar 
ou resolver alguma dessa tensão, ao mesmo 
tempo «ajudando a suportar o pretenso falso 
reconhecimento do incongruente e a manter 
esferas oficiais e paralelas concomitantes»11. 
Embora a União Soviética tenha continuado 
a existir oficialmente até 1991, parece portan-
to tê-lo conseguido sobretudo com base em 
inércia institucional. De acordo com esta ex-
plicação, um edifício ideológico apenas pode 
suportar um certo grau de desidentificação 
esvaziando-se progressivamente a partir do 
núcleo. É assim que, recorrendo a Hegel, 
Žižek define o «silencioso tecer do espírito» 
ou a desintegração subterrânea da substância 
espiritual de uma comunidade12, à qual se se-
gue o seu colapso público.

Lenine era um cogumelo

Pode-se então presumir que a piada constante 
abriu caminho para a desintegração da União 
Soviética? Por muito apelativa que esta expli-
cação possa ser, as anedotas eram na maioria 
dos casos simplesmente uma resposta às suas 
tensões e conflitos. Ao invés de fornecer uma 
resolução, as piadas «proporcionavam um 
manual improvisado, um curioso guia cultu-
ral sobre as armadilhas e as idiossincrasias 
do socialismo»13. No entanto, embora estas 
piadas soviéticas permitissem um retiro do 
quotidiano – afinal, o próprio acto de as con-
tar tinha lugar em privado –, o período da 
Perestroika também produziu o seu próprio 
género paródico, nomeadamente o stiob. A 
versão de ironia do stiob caracterizava-se por 
uma adesão à forma de discurso normalizada 
ou hegemónica, ao mesmo tempo que, levan-
do-a ao extremo, revelava o absurdo das suas 
premissas.

Um dos exemplos mais memoráveis de stiob 
foi a disseminação pública da teoria de que 
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Vladimir Ilitch Lenine era um cogumelo14. Em 
1991, o músico Sergey Kuryokhin foi ao pro-
grama televisivo A Quinta Roda (Piatoe Kole-
so) explicar a sua teoria de que, como Lenine 
e os seus camaradas revolucionários tinham 
sido grandes apreciadores e consumidores 
de cogumelos selvagens, incluindo os de pro-
priedades alucinogénias, as suas personalida-
des tinham sido gradualmente substituídas 
pelas de cogumelos. Este programa incluiu 
entrevistas com peritos em fungos e botâni-
cos, concluindo com a famosa declaração de 
Kuryokhin: 

Tenho provas absolutamente irrefutá-
veis de que a Revolução de Outubro foi 
levada a cabo por pessoas que ao longo 
de vários anos tinham consumido cer-
tos cogumelos. E à medida que eram 
consumidos por essas pessoas, os co-
gumelos foram tomando conta da sua 
personalidade. Estas pessoas estavam 
a tornar-se cogumelos. Por outras pa-
lavras, quero simplesmente dizer que 
Lenine era um cogumelo.

À medida que um elevado número de pessoas 
deu por si a subescrever, pelo menos parcial-
mente, esta teoria, o Comité do Partido Comu-
nista de Leningrado sentiu-se pressionado a 
emitir um comunicado oficial em resposta aos 
pedidos de esclarecimento recebidos quanto 
à veracidade das acusações, tendo declarado 
que estas eram falsas, pois «um mamífero não 
pode ser uma planta». Naturalmente, a reac-
ção das autoridades à acusação expô-las ainda 
mais ao ridículo.

Falsa política, sátira real 

Embora a abertura da Perestroika possa ter 
gerado as condições para a divulgação desta 
teoria, também permitiu indirectamente a sa-

botagem pública de todo o discurso político. 
Certos investigadores apontam semelhanças 
entre a fase final da União Soviética e o pe-
ríodo tardio do liberalismo no Ocidente. Num 
artigo de 201015, Dominic Boyer e Alexey Yur-
chak sublinham o modo como algumas das 
«modalidades irónicas» da fase final do socia-
lismo se estão a tornar cada vez mais prevale-
centes em espaços como os Estados Unidos 
da América. A linguagem altamente formali-
zada dos Estados socialistas levou às formas 
de distanciamento anteriormente descritas, 
aquilo que Yurchak define como uma «vira-
gem performativa», ou seja, um afastamento 
do significado literal ou semântico, em direc-
ção a um significado performativo. Segundo 
Jon Stewart, apresentador do The Daily Show, 
também a função central de muitos dos me-
dia noticiosos norte-americanos foi deixando 
de ser informar o público para se tornar na 
performance daquilo a que ele chama «teatro 
político», apresentando uma tendência simi-
lar para a sobreformalização e a utilização de 
retórica vazia.

Uma resposta satírica a esta tendência para a 
hipernormalização de certas formas de discur-
so é um tipo de «stiob norte-americano», por 
exemplo em publicações como The Onion, ou 
nos programas televisivos The Daily Show e 
Colbert Report, que terminou recentemente a 
emissão ao fim de nove anos, bem como em 
personagens como Borat, o qual mostra como 
a representação exagerada do Outro pós-so-
viético e orientalizado pode ser usada contra 
aqueles que mais se empenham na sua pro-
liferação. Tal como no stiob soviético, é visto 
como crucial manter-se fiel à personagem de 
modo a simular uma identificação total com o 
discurso que está a ser parodiado. O objectivo 
deste tipo de intervenção crítica é quebrar o 
quadro de percepção e revelar a superficiali-
dade da forma ao mostrar a sua disjunção face 
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à mensagem. É precisamente aqui que Yur-
chak localiza a diferença entre, por um lado, 
o tipo de razão cínica que caracteriza muito do 
quotidiano contemporâneo ocidental segundo 
Sloterdijk e, por outro, a performance irónica 
da sobre-indentificação ideológica do stiob. No 
entanto, se uma perspectiva mais esperançosa 
pode reter a fé na possibilidade de que esta 
viragem performativa venha eventualmente a 
expor o vazio do discurso oficial, representan-
do assim o início de uma mudança substancial, 
um outro efeito possível é o de que o público 
possa continuar satisfeito depois de se rir das 
façanhas dos políticos, possa aliás encarar es-
tes programas como meio de alívio, ao mesmo 
tempo que continua a votar passivamente nos 
mesmos políticos perante a ausência de uma 
alternativa visível.

Na verdade, o discurso político contempo-
râneo ocidental está ele próprio embebido 
numa boa dose de cinismo. Dada a crescente 
impressão de que, seja como for, «é tudo es-
pectáculo», torna-se cada vez mais difícil não 
só subverter as formas de discurso como apli-
car mecanismos de mudança. A vida contem-
porânea parece marcada por um esbatimento 
de fronteiras entre o factual e ficcional. Nesta 
era de «hiper-realismo», o público é conti-
nuamente acossado por uma tal enchente de 
imagens que, segundo Baudrillard, se torna 
difícil para os actores sociais distinguir entre 
a realidade «concreta» e a hiper-realidade da 
imagem. Este derramamento de um campo 
para o outro atingiu também uma espécie de 
apogeu na Rússia contemporânea, cujo Go-
verno já não faz apelos a qualquer forma de 
Verdade universal, operando ao invés no re-
gisto das ilusões, como se vê nas várias más-
caras da persona do presidente Putin. 

A crescente dificuldade em fazer a distinção 
entre paródia e realidade política é ainda 

ilustrada por Vladimir Zhirinovsky. Líder do 
Partido Liberal Democrático, Zhirinovsky é o 
paradigma do político cínico, comportando-se 
como o alter-ego bobo de Putin. Esta alterna-
tiva impensável a Putin acolheu «os votos de 
cínicos cujo único motivo foi reduzir ao absur-
do os aborrecidos e sem sentido debates par-
lamentares»16. Por exemplo, em plena crise da 
Crimeia, Zhirinovsky pediu a abolição da letra 
ы do alfabeto cirílico, visto que «é por causa 
disto que não gostam de nós na Europa».

Quando a política se reduz à produção de 
pseudo-eventos, os seus adversários tornam-
-se também virtuais. Nos últimos anos, Lev 
Sharansky17 tem sido um dos críticos mais 
veementes do Governo russo. Sharansky 
segue a tradição dos dissidentes soviéticos 
através de apelos frequentes à moralidade, 
bem como à defesa dos direitos humanos e 
da liberdade de expressão. Ele é, no entanto, 
completamente fictício, uma criação de blo-
ggers anónimos. Embora mantendo em última 
instância o domínio da violência estatal, a po-
lítica hiper-real do putinismo é assim confron-
tada com um adversário hiper-real.

Conclusão

No século XXI, toda a gente parece estar a 
par da piada e a Internet garante que nenhum 
tema está fora dos limites. Ao mesmo tempo, 
esta acessibilidade pública ao antigo «discur-
so oculto» tem tido menos efeitos discerní-
veis do que o esperado. Hoje em dia, qual-
quer político é um potencial alvo do humor, e 
o riso pode representar nada mais do que um 
reflexo ou um meio de evitar um verdadeiro 
envolvimento. O famoso exemplo de Žižek so-
bre o riso enlatado das sitcoms televisivas que 
expressa a satisfação em nome dos especta-
dores, permitindo um consumo passivo dessa 
satisfação, pode ser aplicado à corrente situa-
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ção, na qual desconstruções paródicas como 
a do stiob permitem à audiência experienciar 
uma satisfação transgressiva sem a necessi-
dade de uma resposta mais activa. 

Porém, poderá ser ingénuo assumir que os 
satiristas políticos alguma vez se arrogaram o 
poder de derrubar regimes. Afinal de contas, 
já em 1961, quando Peter Cooke, membro do 
projecto humorístico Beyond the Fringe, abriu 
o seu clube nocturno The Establishment, no 
Soho, sublinhou que se inspirara «naqueles 
magníficos cabarets de Berlim que tanto fize-
ram para impedir a ascensão de Hitler e evi-
tar a eclosão da Segunda Guerra Mundial»18. 
Será ainda menos construtivo expor o humor 
político à mesma atitude cínica que domina 
tanta da vida pública. Pelo contrário, valerá 
mais a pena distinguir entre auto-indulgência 
e autocrítica, entre o impostor e o ironista 
consciente. Com efeito, a ironia pode por ve-
zes ser interpretada como uma forma de hu-
mildade, demonstrando «que sabemos que 
não somos o centro do universo (…). Que a 
qualquer altura podemos encontrar humor no 
contraste entre o nosso egocentrismo natural 
e a nossa provável inconsequência»19.

De facto, a ironia pode até representar uma 
cura para o cinismo. É essa a figura do «kynic» 
de Peter Sloterdijk, ao rejeitar a cultura e a 
ideologia oficiais confrontando-as com ironia 
e sarcasmo. Olhando de novo para a Rússia, 
tem-se argumentado que «o cinismo só pode 
ser travado pelo ”kynismo”, não pela morali-
dade. Apenas um alegre ”kynismo” dos fins 
resiste à tentação de se esquecer que a vida 
não tem nada a perder senão ela própria»20. 
A Rússia tem uma longa história de «kynics» 
resistentes ao cinismo estatal através de recu-
sas humorísticas em seguir as regras, incluin-
do personagens fictícias como Ostap Bender 
em As Doze Cadeiras (de Ilya Ilf e Evgéni Pe-

trov) e Venichka em De Moscovo a Petuchki: 
a lucidez de um alcoólico genial (de Venedikt 
Erofeev), bem como o artista Dmitry Prigov 
e, mais recentemente, as Pussy Riot. Se a era 
do cinismo pode significar que, por vezes, a 
única maneira de passar menagens sérias é 
negar qualquer intenção política explícita21, a 
distinção aparentemente menor entre cinis-
mo e ironia, ou seja, entre a recusa em crer 
e uma hesitação em fazê-lo, pode ainda fazer 
uma grande diferença. l
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Objectos de escárnio
Evan Calder Williams

Uma forma tão poderosa tem de pisar muitas 
flores inocentes – destruir muita coisa no seu 

caminho. 
Friedrich Hegel, Lições sobre a Filosofia da 

História

Pensa só nisto, na próxima vez que atirar em 
alguém, posso ser preso por isso. 

Lieutenant Frank Drebin, Onde Pára 
a Polícia?

Sejamos claros: os polícias são objectos cómi-
cos. E não apenas no cinema ou em comédias. 
São objectos cómicos, ponto final. Isto é, são 
objectos envolvidos na representação das 
coisas enquanto piores do que são, tal como 
Aristóteles em tempos definiu o cómico. Não 
como uma representação errada, nem como 
um juízo falso, mas como algo que tanto po-
licia como revela o «pior» que reside actual-
mente, mesmo que de forma obscura, dentro 
das categorias, padrões e relações que fazem 
a nossa ordem social.

Mas calma lá, poder-se-ia protestar, os polí-
cias não são «sujeitos»? Mesmo insistindo 
que os polícias não são parte dos propalados 

«99%», certamente integram aquela percenta-
gem ainda maior de «sujeitos humanos», não? 
Isto porque apesar de a polícia ser uma noção 
geral mais do que uma instância particular, 
ela é não obstante feita de «sujeitos» (polícias 
individuais) que, no seu conjunto, parecem 
formar um sujeito colectivo deste tipo: uma 
agência que actua com força sobre o mundo e 
o julga, ainda que atabalhoadamente.

Mas ir por este caminho seria fugir à questão. 
É óbvio que as pessoas que trabalham como 
polícias são sujeitos – num sentido quotidia-
no, legal, económico e filosófico. Contudo, a 
especificidade do polícia é que, quando está 
em serviço, é um sujeito negado. E isto está 
longe de ser um problema das voltas e revira-
voltas da dialéctica, inflectindo profundamen-
te no modo como interagimos diariamente 
com polícias e, ainda pior, no modo como eles 
negam as suas interacções hostis connosco.

Um polícia é um sujeito negado em dois sen-
tidos: enquanto expressão da lei e enquanto 
exterior à esfera de interacção recíproca com 
aqueles a quem a lei se aplica. Primeiro, ele é 
a expressão da lei, é simplesmente uma parte 
do seu «longo braço», a sua extensão corpo-
ral. Os polícias são o ponto carnal da junção 
que triangula: aqueles declarados como cri-

05_impropria_f.indd   25 03/10/2016   10:21:46



26

minosos; a ordem abstracta que os declara 
como tal; e os carros, as balas, os bastões, as 
algemas, as celas e as cadeiras eléctricas que 
garantem que tal declaração não passará ao 
lado. Contudo, o que eles representam nesta 
posição não torna tangível a densa conexão 
histórica entre os tais elementos; pelo contrá-
rio, ela insiste na suposta separação entre eles, 
justificando o seu próprio trabalho como uma 
resposta natural à criminalidade como facto, 
como se tal categoria pré-existisse às ordens 
da propriedade e da nação que a constroem. 

Mesmo quando os polícias naturalizam a crimi-
nalização e portanto eles próprios, eles funcio-
nam por meio da protecção do decoro – ou sen-
sus decori, que Kant, na Metafísica dos Costumes, 
define como um «gosto negativo». Os polícias 
removem os pontos visíveis da desordem que 
são «afrontas ao sentido moral, tal como a men-
dicidade, os tumultos de rua, os cheiros ofensi-
vos e a prostituição pública (venus volgivaga)».

No entanto, contrariamente ao conhecido 
lema «Proteger e Servir», a lei não protege 
realmente indivíduos. Os tribunais dos Esta-
dos Unidos da América têm repetidamente 
ordenado que não é dever ou propósito legal 
da polícia proteger cidadãos, a começar pela 
decisão de 1855 do Supremo Tribunal, South 
et al vs. Estado de Maryland, que argumen-
tava que «não existe qualquer instância onde 
uma acção civil tenha sido sustentada contra 
ele [um polícia] por sua falha ou mau compor-
tamento enquanto defensor da paz por parte 
daqueles que tenham sofrido danos à sua pro-
priedade ou por pessoas por meio da violên-
cia de multidões, motins ou insurreições». O 
mesmo é válido para o século XX, em Warren 
vs. Distrito de Columbia (1975), e mais recen-
temente em Castle Rock vs. Gonzales (2005). 
Em cada um, é feito caso da polícia não existir 
para proteger os indivíduos mas a ordem pro-

prietária, unicamente. De acordo com estes 
precedentes, eles nem servem para proteger 
os indivíduos daqueles crimes – multidões, 
motins, insurreições – que ameaçam essa or-
dem como um todo. Os polícias defendem a 
paz, não os potencialmente pacíficos.

Segundo, um polícia é tautologicamente deno-
minado como «intocável» pela mesma ordem 
de lei que ele impõe, a mesma que declara 
que os sujeitos individuais não dizem respeito 
à polícia. Uma vez que as regras declaradas 
de participação têm diferentes condições para 
os envolvidos (por exemplo, para si e para um 
polícia na mesma rua), uma troca entre iguais 
nominais é completamente impossível. A pos-
sibilidade de confronto, conversação, encon-
tro ou discurso em termos que se apliquem 
mutuamente a ambas as partes é negada. Os 
dois não podem ser simultaneamente com-
preendidos como sujeitos no mesmo registo. 
São incomensuráveis.

Poder-se-ia dizer que existe um tremendo 
receio desta não relação opaca. Ele é vivido 
e sentido, desde as voltas no estômago quan-
do vemos as luzes reflectir no retrovisor ao 
aperto no estômago quando vemos de relan-
ce a pistola amarrada à cintura. (Sem falar, 
simplesmante, dos aeroportos e das frontei-
ras.) Todavia, permanece obscuro, difícil de 
nomear e de elaborar. Por essa razão, recor-
rentemente se infiltra numa ampla gama de 
produtos culturais, incluindo a «comédia po-
licial», um dos géneros mais duradouros do 
cinema ao longo do século XX.

***

Nas comédias de polícias, o medo descobre-
-se de diversas formas. Uma das mais recor-
rentes é deslocando esta ansiedade para a es-
fera da subjectividade queer – mais palpavel-
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mente, numa torrente de piadas gay que são, 
obviamente, um segmento não tão secreto 
do cinema mainstream em geral. Mas o teor 
deste risinho nervoso é no geral diferente 
na comédia policial e no cinema não policial. 
Nestes filmes, o objecto genuinamente im-
possível, o centro de gravidade libidinal e de 
força de maré, é a perspectiva de um polícia 
queer. Um exemplo vindo do primeiro Acade-
mia de Polícia: dois polícias estão a beijar-se 
num evento comemorativo de novos recrutas. 
O comandante pensa que são os dois homens 
e fica horrorizado: Vocês, homens, parem com 
isso! Eles viram-se. Um é uma mulher. Ora 
bem, diz o comandante. Assim é que é, Ma-
honey. Bom homem. Continue, bom trabalho! 
Nervosamente, esta derrapagem queer – tor-
nada ainda pior pelo facto de polícias homens 
e mulheres usarem o mesmo uniforme, num 
auto-erotismo do genérico – será encerrada 
por uma risadinha ou pela revelação de um 
rosto evidentemente feminino. Contudo, na 
conclusão do filme, o suar das palmas das 
mãos permanece palpável, simultaneamente 
horrorizado e excitado pelo pensamento de 
que a força policial poderia ser corroída por 
dentro por um polícia ou dois que gozam de 
maneira diferente.

Considere-se também o final de On the Beat, 
uma comédia britânica de 1962. Dois homens, 
um polícia e um cabeleireiro, estão a sair de 
uma igreja no final de um casamento, juntos, 
sorrindo um para o outro. Havia razões para 
suspeitar que existiria algo queer entre eles. 
Então, um afastamento posterior da câmara 
revela que o casamento não é, afinal de con-
tas, entre os dois homens, mas desdobra-se 
num casamento entre um homem polícia e 
uma impetuosa mulher italiana e noutro entre 
um homem cabeleireiro e uma mulher polícia 
de ar severo. Quase conseguimos ouvir a res-
piração de alívio do filme.

Este medo percorre igualmente o subgénero 
«comédia de amigos», que tem menos a ver 
com uma homosocialidade visivelmente óbvia 
e mais com a manifestação da incoerência in-
terna do objecto polícia. Isto acontece pela di-
visão do polícia em duas partes separadas mas 
«incompatíveis» (o bom polícia e o mau polícia, 
o polícia organizado e o polícia trapalhão, o po-
lícia negro e o polícia branco, o polícia humano 
e o polícia canino [K-9]), tentando assim esta-
bilizá-la no contexto da combinação binária.

Isto também explica porque muitas comédias 
policiais são acerca do processo de tornar-se 
polícia – tanto tornar-se polícia legalmente 
pela primeira vez, apesar de se ser baixo, gor-
do, mulher, lerdo, etc., ou tornar-se o polícia 
que sempre se foi. É fácil imaginar a versão 
de horror: alguém acorda, a suar, caminha até 
à casa de banho, acende a luz, e grita ao per-
ceber que já está a usar o uniforme, ou seja, 
que não consegue sair da pele do polícia.

Por outras palavras, estas comédias policiais 
são histórias de dessubjectivização, ainda 
que isto apareça disfarçado do seu oposto: 
não se «torna no polícia que se é» pela sub-
missão à lei. Não, isto acontece representan-
do integralmente tudo o que parece oposto a 
ser polícia, pelo que se chega a adoptar a sua 
própria posição como princípio exterior à lei 
que garante a lei. Não é de admirar então que 
tantas destas histórias se centrem no «polícia 
mau» trapalhão, impulsivo, bondoso, dema-
siado bêbado, mulherengo, não mulherengo 
o suficiente, demasiado baixo, piadolas ou re-
belde: todas estas repetições operam através 
da perspectiva de que o polícia perfeito é o 
polícia que parece totalmente fora dos eixos na 
instituição policial.

Conquanto, se temos estado a falar sobre o 
que os polícias são, e então o como eles fazem? 
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Podemos pensar nisto em termos de duas 
fantasias fundamentais sobre o estatuto e 
intenção do polícia, e apesar de ambas pode-
rem «não ser verdade», foram materialmente 
reforçadas por uma ordem legal e punitiva e 
portanto tornaram-se imperativamente verda-
de: ou seja, exigem tornar-se o caso e têm a 
força para sustentar a exigência.

1. Não é permitido autodefender-se contra um 
polícia: com eles, só existe auto-ofensa, e isto 
não pode ser permitido.

Os polícias são objectos activos (prendem, 
detêm, batem) contra os quais qualquer ac-
ção é proibida (incluindo fugir da sua acção) 
e contra os quais toda a acção será tida como 
propositada (isto é, não podemos bater num 
polícia como ser humano, mas apenas como 
polícia – como um ataque à Lei enquanto tal). 
Se um pasteleiro nos tentar bater, ripostar ou 
fugir é indiferente à especificidade do ser chef 
de pastelaria. Se um polícia nos tentar bater, 
qualquer coisa que façamos será entendida 
apenas como uma resposta à especificidade 
do ser polícia. O que quer que façamos pode e 
será usado contra nós. Para dizer isto em for-
ma de piada: um polícia entra num bar. O bar 
é preso por agredir um agente da autoridade.

2. A polícia não é hostil: apenas reage, gere e 
reflecte o antagonismo da ordem social maior 
e das más acções e más pessoas em particular.

Esta noção é baseada na concepção antiga da 
polícia como guardiã da cidade, zeladora da 
paz e defensora da ordem. Mas conceber a 
polícia como aqueles que guardam, mantêm, 
defendem, significa conceber a polis e a or-
dem como pré-existentes e autónomas, pelo 
que a polícia é apenas uma ordem secundária. 
Sustenta que a cidade é funcional em si mes-
ma; só precisa de ser guardada, mantida e de-

fendida. Contudo, «a cidade» não é a mesma 
coisa do que uma cidade ou zona habitada em 
particular, da mesma maneira que cidadãos 
vivos não são o sujeito legal abstracto que é 
«protegido» ou «servido». A criminalidade 
torna-se assim o meio para revelar a consta-
tação – a incompatibilidade de uma cidade e 
população específica com a polis em geral de-
fendida pela polícia.

Portanto, a polícia é concebida como activa 
mas não como preventiva ou estruturante. 
Eles não produzem o antagonismo que são 
chamados a resolver. Pelo contrário, apenas 
reflectem, gerem e tentam conter a hostilida-
de fundamental que ocorre face à incapacida-
de dos materiais de corresponderem exacta-
mente à estrutura social e conceptual. Para 
ser mais concreto: segundo a visão da polí-
cia e dos seus defensores, as comunidades 
negras pobres são «violentas» independen-
temente da presença de polícias. O facto do 
assédio constante, prisão e assassinato dessa 
comunidade pela polícia, mesmo se ocasional-
mente «excessivo», é meramente um facto de 
«gestão» da raiva social fundamental que já 
existe. Escusado será dizer que, apenas uma 
passagem sumária pela história urbana, espe-
cialmente pelas transformações das cidades 
do Norte global durante o século XX, bastaria 
para revelar como esta perspectiva é uma as-
neira pegada.

Esta perspectiva dos «polícias como reflexo 
da violência existente» emerge em algumas 
frentes e não apenas nas comédias policiais. 
É claro que existem rotinas comuns em que 
polícias são baleados primeiro, têm de forçar 
criminosos a ir ao chão porque estes não ce-
dem calmamente, ou perdem a cabeça por 
momentos, mas isto acontece apenas porque 
o mundo no geral é tão hostil e caótico e por-
que mataram o seu colega. Sabemos que nos 
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metemos com o polícia errado porque ele não 
vai descansar enquanto…

Mas isto também se manifesta num modo 
muito específico nas comédias policiais: a 
violência policial é encaminhada através do 
cenário construído de tal forma que a hostili-
dade inata do mundo e as suas mercadorias 
são tecnicamente culpabilizáveis (juntamente 
com os alvos da violência policial). Pistolas e 
facas podem ser usadas, mas primariamente 
como faíscas para detonar o barril de pólvora 
chamado existência material. A consequência 
disto é o reforço de um dos tabus mais persis-
tentes do cinema. Em vez de culpar a polícia 
como tal, a responsabilidade pela violência é 
transferida para «acidentes infelizes» de psi-
cose (Maniac Cop), corrupção (Polícia sem 
Lei), drogas (Polícia sem Lei) ou fascismo e 
vigilantismo (Magnum Force).

Alguns exemplos: antes de mais, centenas de 
cenas de perseguição, mas vamos dar uma 
em particular, a de James William Guercio do 
pouco visto filme de 1973 Um Homem Decidi-
do, no qual fugitivos de mota são conduzidos 
ou «conduzem-se eles mesmos» para a sua 
própria morte por polícias também motoriza-
dos. A questão aqui é que o «polícia correcto» 
(Robert Blake) assegura que o procedimento 
correcto é envolver a paisagem de maneira a 
que os criminosos se entregam eles mesmos, 
indo tão longe como fazer cair o seu colega 
da sua Harley quando este ameaça quebrar o 
código e abrir fogo sobre os criminosos. Não, 
era preciso deixar que eles fossem de encon-
tro ao carro, que chocassem com o restauran-
te, que «acontecesse» que eles caíssem no 
caminho de um carro que convenientemente 
não tem tempo para se desviar. Eles são lite-
ralmente não coagidos; a polícia apenas for-
nece a ocasião para este caso autodestruidor.

Ainda assim, Um Homem Decidido é um fil-
me contido no tratamento do assassinato 
«acidental» pela paisagem, limitando-o a um 
resultado concreto da má combinação entre 
motas rápidas e ruas estreitas e congestio-
nadas. Mas noutras comédias policiais, essa 
tendência surgirá completamente desprendi-
da, representando o mundo como sendo já 
hostil, cheio de coisas prontas para nos ma-
tar, piadas explosivas de descarrilamento só 
à espera de cometermos o erro de fugir. Em 
Onde Pára a Polícia? (1988), um criminoso 
distraído perseguido pelo comandante Frank 
Debrin (Leslie Nielsen) irá bater com o seu 
carro num camião de gás, depois num veícu-
lo que transporta mísseis e finalmente numa 
loja de fogo-de-artifício. Em frente das enor-
mes explosões, dos corpos a arder, gritos, em-
pregados a fugir, Debrin diz para a multidão 
que se junta «Toca a circular, pessoal. Não há 
nada para ver aqui».

Isto explica a tendência que percorre o gé-
nero da comédia policial – e dramas policiais 
e filmes de acção – de permitir que os sus-
peitos caiam da extremidade de um edifício 
(apesar dos melhores esforços do polícia 
para os segurar), escorreguem do edifício 
ao tentar dar um murro ao polícia, caiam so-
bre a sua própria faca enquanto tentam esfa-
quear o polícia, batam com o barco, o carro, 
o helicóptero, o avião, a mota, sejam consu-
midos pelas chamas não incendiadas pelo 
polícia mas pela combustibilidade ansiosa da 
metrópole moderna. E quando os polícias de 
facto puxam das armas, quando a possibili-
dade de força ilícita é levantada, ela circula 
ainda mais através do mundo construído, de 
forma que a bala pode tê-lo iniciado mas não 
se consegue estabelecer directamente uma 
linha entre o dano causado e o gatilho pu-
xado.
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Consideremos Esquadrão de Província 
(2007), onde os polícias atiram, com perfei-
ta pontaria, sobre o pneu de um camião nas 
proximidades com o objectivo de fazer cair 
os barris e derrubar as pernas de um velho, 
tudo para evitar atirar directamente sobre 
ele apesar de estar a recarregar a sua arma. 
Este fogo indirecto não acontece por motivos 
de timidez sanguinária: isto acontece num 
filme onde uma mulher é esfaqueada com 
uma tesoura de jardinagem, um homem é 
perfurado por um pedaço de uma catedral, 
um casal é decapitado e um homem arde até 
à morte num incêndio de gás, tudo fornecido 
com persistentes relances luxuriosos sobre o 
rescaldo carmesim e pegajoso. Mas quando 
o polícia inflige violência, ela é encaminhada 
através da paisagem, pelos candeeiros, bar-
ris, carrinhos de supermercado e pela inépcia 
de um antagonista que encontrará uma minia-
tura de uma catedral espetada no seu maxilar, 
não porque o polícia a colocou lá, mas porque 
ele tropeçou. Não o mata, claro. Os vilões so-
brevivem sempre de maneira a poderem ser 
enviados para a prisão. Isto porque, como sa-
bemos, os polícias não matam pessoas. São 
as pessoas más – sujeitos – e a armadura da 
paisagem que o fazem.

***

Podemos agora finalmente dizer o que é a 
polícia: são objectos hostis indirectos, inflexões 
da hostilidade que eles navegam e aplicam. E 
isto não se limita meramente às instâncias nas 
quais um polícia usa a paisagem para conse-
guir matar/fazer a detenção que ele deseja, 
mantendo as mãos limpas. Também funciona, 
ainda mais assustadoramente, no modo como 
as suas acções casuais e impensadas – as 
suas paixões, mesmo aquelas aparentemente 
distantes da lei – servem para provocar situa-
ções (motins, saques) que retroactivamente 

declaram a «necessidade» da polícia, negan-
do ao mesmo tempo qualquer papel que elas 
possam ter tido na produção da desordem. É 
o que acontece em quase todos os casos reais 
de polícias que atiram a matar sobre suspei-
tos/jovens negros desarmados.

Em Academia de Polícia, isto merece atenção 
especial na origem do motim que permitirá 
aos recrutas «tornarem-se eles mesmos» po-
lícias, ao serem reconhecidos como força ne-
cessária para o bem social. Um polícia branco 
está à espera num carro enquanto o seu cole-
ga branco está numa loja. À volta do carro es-
tão homens de várias raças, todos são conota-
dos como pobres e durões. O segundo polícia 
volta para o carro, entra e dá ao primeiro polí-
cia uma maçã que tinha comprado para ele. O 
polícia atira-a desinteressadamente para fora 
da janela e atinge um homem negro, que por 
sua vez presume que ela foi atirada por um 
outro homem negro que estava nas proximi-
dades a comer uma maçã. Eles brigam e a luta 
expande-se, objectos são derrubados, e, em 
menos de um minuto, transforma-se num mo-
tim («Ouçam todos! É um motim!», alguém 
grita animadamente para dentro do salão de 
bilhar) –, um motim que o polícia que atirou 
a maçã, tal como o outro polícia-em-potência, 
tem de ajudar a «travar».

Aqui em causa está a lógica básica da astúcia. 
E aqui é necessário virarmo-nos para quem 
sabe – ou seja, Hegel.

Não é a ideia geral que se envolve na 
oposição e no combate, que se expõe ao 
perigo. Ela permanece nos bastidores, 
intocada e incólume. Chamamos a isto 
a astúcia da razão – que deixa as pai-
xões fazerem o seu trabalho, ao passo 
que aquilo através do qual ela se colo-
ca em existência paga o preço e sofre 
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a perda. Porque é o ser fenomenal que 
é assim tratado, parte do qual é sem 
valor, e parte do qual é positivo e real 
(…) A Ideia paga o preço da existência 
determinada e da corruptibilidade, não 
por si própria, mas através das paixões 
dos indivíduos.

— Lições sobre a Filosofia da História, 
§ 36

Poderíamos certamente pensar isto através 
do modo como as «paixões individuais» dos 
agentes da polícia – digamos, uma certa impe-
tuosidade do dedo no gatilho – fazem com que 
o «particular» (as vidas daqueles julgados cri-
minosos) pague a pena pela perpetuação de 
uma ideia geral, tal como a de «lei e ordem» 
da sociedade civil. Contudo, também pode-
mos pensar isto em termos das estruturas 
maiores do desenvolvimento capitalista. Por-
que a ideia geral – por exemplo, o desenvolvi-
mento histórico do capital como uma relação 
global e localmente estruturante – gera um 
conjunto de contradições que ela não conse-
gue aceitar e com as quais não consegue lidar. 
Ela dá forma e existência («que desenvolve a 
sua existência através desse impulso») aos 
particulares: cidades inteiras, categorias de 
objectos, minas, fábricas, populações, estru-
turas e identidades sociais, e usos do tempo.

Além disso, pensando na composição dos ob-
jectos (trabalhadores incluídos) que o capital 
gera, emprega e destrói: «parte do qual é sem 
valor, e parte do qual é positivo e real.» Claro, 
com o capital, trata-se – surpresa! – de uma 
inversão: a parte valorizada não é positiva ou 
real, mas a não parte que existe apenas en-
quanto possibilidade de troca (isto é, a nega-
ção da qualidade particular ou uso potencial, 
no momento da comensurabilidade); enquan-
to a parte que é positiva e real (um valor de 

uso, uma vida a ser extinta, uma actividade 
ao longo do tempo) é desvalorizada e paga a 
pena. Se se trata de algum grão num período 
em que as leis gerais do capital declaram que 
o preço global do grão deve ser muito baixo, 
ele será deixado a apodrecer pela «mão do 
mercado» ou pela intervenção do Estado. Se é 
uma actividade – digamos, a colheita do grão 
– que não pode ser lucrativa num certo perío-
do, ela será parada de maneira a preservar a 
saúde da circulação geral da riqueza, que se 
lixe a degradação da saúde das populações. E 
se for um corpo…

Mas o falhanço completo destas múltiplas e 
variadas coisas (o colapso do acesso ao em-
prego, a fome das populações) não põe em 
causa as abstracções básicas que geraram 
e inflectiram o problema. Não, essa relação 
geral continua, «intocada e intacta», encon-
trando novos lugares e materiais. E fá-lo até 
à passagem do pensamento geral para o par-
ticular – ou seja, o modo como o capital tem 
de circular através do trabalho – ser impedida 
por esse mesmo particular, quando o particu-
lar pára de agir como condutor e se torna um 
ponto de paragem.

Podemos então colocar outro termo ao lado 
de artimanha: sabotagem. Porque os dois são 
inseparáveis, duas inflexões do mesmo casti-
go do particular. Mas de formas opostas. Na 
artimanha, o geral é fortalecido pelo ataque 
do particular sobre si mesmo: a destruição da 
troca potencial (deixar a comida estragar-se 
no cais, independentemente do quão necessá-
ria pode ser para as pessoas) significa que a 
nova produção, e portanto a nova circulação e 
troca, deve ser impulsionada. Pelo contrário, 
na sabotagem o geral é ferido pelo ataque: às 
mercadorias é recusada a entrada em circula-
ção – por pessoas que impedem a produção, 
que «andam devagar», que estragam o produ-
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to, que bloqueiam os portos, os comboios, as 
estradas – para atacarem os fluxos que com-
põem a acumulação e persistência da relação 
geral.

Entre a artimanha e a sabotagem, no espaço 
mais estreito, está a polícia, tentando deses-
peradamente e ridiculamente prevenir o co-
lapso entre os dois. Esse espaço fraccionário 
é também o lugar real da comédia, nem do 
lado da astúcia nem do da sabotagem, mas 
deslizando entre os dois, com a piada empur-
rando objectos – incluindo polícias – de um 
lado para o outro.

Perguntemos então o que a comédia não pode 
vocalizar: o que significaria para o geral pagar 
a sua própria pena? Para a relação de capital 
comportar os seus próprios custos? Significa-
ria um colapso da lei em todas as suas formas. 
Uma crítica material da separação, entre arti-
manha e sabotagem, e o fim do deslocamento 
ou da perturbação.

A comédia não transmite isto; ainda assim, 
isto diz alguma coisa importante. Insiste que 
vivemos num mundo de matéria e actos e pia-
das, que a vergonha do geral não ocorre nos 
seus próprios termos, mas apenas e sempre 
através do particular, através da sabotagem 
vingativa dos seus materiais trazida sobre 
eles mesmos.

Em O Dueto da Corda, isto é literalmente en-
cenado, quando a tentativa da polícia de apa-
nhar os suspeitos em fuga os leva a chocar 
entre si, até os carros se empilharem e eles se 
encontrarem fisicamente barricados atrás de 
uma parede feita por eles mesmos. Enquan-
to gritam Filho da puta!, levantam-se no topo 
da pilha de carros, disparando as suas armas 
inutilmente para onde o objecto obscuro do 
crime se precipitou.

Certamente, num mundo e num século de 
cinema em que só pode brincar, e apenas 
brevemente, sobre a hostilidade dos polícias, 
isto é de pouco consolo. Contudo, tal como a 
decisão de carregar no acelerador quando as 
luzes aparecem no retrovisor, este é um ponto 
de partida. l

Evan Calder Williams é escritor, artista e tradutor. Dou-
torado em Literatura pela Universidade de Califórnia/
Santa Cruz, é autor de vários livros, entre os quais 
Combined and Uneven Apocalypse, e editor da revista 
Viewpoint Magazine.

Este texto foi publicado originalmente em http://the-
newinquiry.com/essays/objects-of-derision. Tradução 
de Ana Rita Amaral.
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A construção da ironia 
entre trabalhadores 
imigrantes em França
Inês Espírito Santo

Este artigo tem como objetivo pensar as re-
lações de trabalho a partir do ângulo da hie-
rarquia étnica percetível na estrutura socio-
profissional francesa e, mais particularmente, 
interpretar a maneira através da qual os imi-
grantes utilizam adjetivos, que se pretendem 
irónicos, para caracterizar os colegas de tra-
balho. Trata-se de compreender de que forma 
uma engrenagem de distinção se constrói e 
se reflete no discurso dos imigrantes na rela-
ção com os «outros», nomeadamente na rela-
ção com os «outros» imigrantes de nacionali-
dade diferente. Mostrar-se-á que embora esta 
engrenagem se construa pela demonstração 
de uma pertença coletiva, em oposição a su-
postos traços culturais das diferentes popula-
ções, utilizando-se para isso subterfúgios iró-
nicos, ela está sobretudo associada à gestão 
discriminatória da mão de obra nos sectores 
de atividade com uma percentagem elevada 
de imigrantes.

Através deste enquadramento tentar-se-á dar 
conta da textura discursiva dos imigrantes, 
cujo conteúdo constitui a matéria sensível dos 
processos sociais e da irredutibilidade das 
pessoas em contexto migratório. Utilizar-se-á, 

para isso, material recolhido essencialmente 
a partir de entrevistas biográficas realizadas 
a emigrantes portugueses chegados a França 
desde os anos 19601. Parte-se da convicção de 
que as entrevistas continuam a ser um méto-
do sem equivalente para dar conta da subje-
tividade das pessoas. Em suma, procurar-se-
-á mostrar que o racismo dissimulado num 
discurso irónico sobre os traços culturais 
dos colegas de trabalho integra um jogo de 
opressão e de distinção mais material do que 
essencial. Noutros termos, trataremos aqui 
o discurso irónico dos imigrantes como um 
espaço de legitimação de práticas opressivas 
encobertas por trás de risos.

A engrenagem de distinção

Na historiografia francesa, a propósito da du-
pla racismo/imigração em França, a referên-
cia ao ocorrido nas salinas de Aigues-Mortes 
no final do século XIX tornou-se incontorná-
vel. Segundo as descrições existentes, vários 
imigrantes italianos foram mortos cruelmen-
te por franceses em incidentes no espaço de 
trabalho. Os operários franceses, posiciona-
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dos nas mesmas equipas dos italianos, não 
acompanhavam a rapidez da cadência de tra-
balho que estes últimos impunham.

A análise socio-histórica que se tem feito 
sobre o acontecido clarifica as causas estru-
turais, mas também circunstanciais, do mas-
sacre dos italianos. Se o desemprego era a 
regra na região, a concorrência à qual os ope-
rários franceses e italianos eram submetidos 
pela Companhia de Salinas da região do Midi 
contribuiu para lançar achas para a fogueira. 
Gérard Noiriel, numa análise feita sobre os 
acontecimentos, mostra que o «nós» nacional 
primou sobre o «nós» operário, sentimento 
instigado pelos jornalistas e políticos no mo-
mento do massacre2.

Por muito tempo considerado o exemplo por 
excelência do combate fratricida dos traba-
lhadores franceses contra trabalhadores imi-
grantes, a interpretação de Gerard Noiriel3 
complexifica a compreensão da relação exis-
tente entre nacionais e estrangeiros, mostran-
do a forma como a «solidariedade operária» 
pode ser fragilizada quando o contexto social 
é hostil a toda a população operária. Tese, 
aliás, recentemente reiterada pelas conclu-
sões de Stéphane Beaud e Michel Pialoux no 
livro Retour sur la condition ouvrière4, segun-
do a qual as frustrações sociais engendram 
comportamentos xenófobos.

À clivagem entre trabalhadores nacionais e 
estrangeiros, interessa-me, para o argumento 
central deste artigo, acrescentar a clivagem 
observada entre populações imigrantes. Esta 
última leva-nos a recentrar a nossa atenção 
sobre um eixo mais político-administrativo 
que introduziu uma lógica diferencialista en-
tre trabalhadores imigrantes. Desde os anos 
1930 que há em França uma política de imi-
gração que institui uma hierarquia entre es-

trangeiros de «qualidade étnica» diferente, 
correspondendo cada um a «níveis de assi-
milação» à sociedade francesa5. Com o fim da 
Segunda Guerra Mundial, foi adoptado um 
projeto de autorização no território francês 
onde se delineava uma ordem das populações 
«desejáveis»: primeiro os nórdicos, depois os 
mediterrânicos (onde se inscrevem os portu-
gueses, embora estes ainda fossem raros em 
França) e em seguida os eslavos. Os estran-
geiros de outras origens deveriam ser redu-
zidos a pessoas «apresentando um interesse 
excecional»6.

No que diz respeito à população portuguesa, 
é apenas a partir do fim dos anos 1950 que se 
atinge um efetivo consequente em França. Do 
recenseamento da população de 1954 ao de 
1968, a presença de imigrantes portugueses 
cresceu de 20 mil a 300 mil. Ou seja, os portu-
gueses tornar-se-iam nesse momento a última 
das populações europeias a emigrar maciça-
mente para França até aos dias de hoje. Na au-
sência de imigrantes do Norte da Europa, ou 
de Itália, para responder às necessidades de 
mão de obra dos «Trinta Gloriosos», surgiram 
dispositivos favoráveis de entrada à imigração 
portuguesa no território francês, com vista a 
concorrer com a chegada em massa dos arge-
linos. Numa conjuntura económica favorável, 
o discurso de diferenciação étnica teve ten-
dência a desaparecer, mas em 1969, Maurice 
Schumann, então ministro dos Assuntos So-
ciais, declara a sua preocupação com a chega-
da a França de imigrantes oriundos de países 
«cada vez mais longínquos», sugerindo a ne-
cessidade de «travar esses movimentos para 
evitar que a França fosse submersa por ilhas 
de população não assimiláveis»7.

Tendo em conta o panorama de mão-de-obra 
estrangeira disponível, os portugueses, consi-
derados europeus e católicos, situar-se-iam na 
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escala privilegiada da hierarquia dos imigran-
tes. Foi neste contexto que os portugueses 
beneficiaram de uma série de dispositivos e 
mecanismos burocráticos que jogaram a seu 
favor na entrada e regularização de estadia no 
território francês, em comparação com outras 
populações. No recenseamento da população 
de 1975, a França contava com cerca de 700 
mil imigrantes portugueses e, no livro-pro-
grama do Governo francês, La nouvelle poli-
tique de l’immigration8, publicado em 1977, 
o poder político procurará justificar a hierar-
quização dos imigrantes por origem nacional, 
fazendo do termo «diversidade cultural» o fio 
condutor da sua argumentação. Os europeus, 
entre os quais os espanhóis e os portugueses, 
encontrariam mais facilmente «o seu lugar 
na vida francesa», ao contrário dos magrebi-
nos, cuja integração relevaria «sérios proble-
mas». O programa segue o seu argumentário 
na acentuação de uma suposta proximidade 
entre os imigrantes europeus e franceses: «A 
proximidade de culturas – e dos hábitos re-
ligiosos –, assim como as maneiras de viver, 
criam um ambiente favorável à comunicação; 
finalmente, uma grande parte dos trabalha-
dores dessas nacionalidades ocupa trabalhos 
que exigem uma certa qualificação e cons-
titui uma franja mais favorecida no seio dos 
trabalhadores imigrantes, aproximando-os do 
mundo operário francês»9. De sublinhar que 
a qualificação escolar e profissional da maio-
ria dos imigrantes portugueses era tão baixa 
quanto a dos imigrantes argelinos.

A ironia etnicizante

No livro L’Etabli (1978), Robert Linhart10 tor-
na-se operário numa fábrica da Citroën. Desde 
os primeiros dias, Linhart interroga-se sobre a 
repartição dos postos e classificações no inte-
rior da fábrica: «Há seis categorias de operá-
rios não qualificados. De baixo para cima: três 

categorias de ajudantes [manoeuvres] (M.1, 
M.2, M.3) e três categorias de operários es-
pecializados (OS.1, OS.2, OS.3). Quanto à re-
partição, ela faz-se de uma maneira simples: é 
racista. Os negros são M.1, no fundo da hie-
rarquia. Os árabes são M.2 ou M.3. Os espa-
nhóis, os portugueses e outros imigrantes eu-
ropeus são OS.1. Os franceses são, é um facto 
adquirido, OS.2. E tornamo-nos OS.3 segundo 
a boa vontade dos chefes» (p. 24).

A auto-reflexividade do investigador é incon-
tornável para que consigamos compreender 
as posições atribuídas aos trabalhadores e 
qual o comportamento que se espera deles, 
segundo a origem nacional. Quarenta anos 
depois do L’Etabli, Nicolas Jounin11, no livro 
Chantier interdit au public (2008), volta à ques-
tão da gestão discriminatória da mão de obra 
no contexto do sector da construção, descre-
vendo assim a estigmatização e as representa-
ções: «Os portugueses “nasceram para o tra-
balho na construção”, operários exemplares; 
os africanos, ou malianos (os dois termos são 
utilizados de maneira equivalente), são aju-
dantes dóceis; os magrebinos, e em particular 
os argelinos, armadores de ferragem, coléri-
cos e reivindicativos; os franceses, operários 
qualificados, “julgam-se cães de guarda”, pre-
guiçosos, mal-humorados» (p. 115).

Estes estereótipos traduzem-se em catego-
rias sedimentadas nos sectores de atividade 
dependentes da mão de obra estrangeira. Pa-
trões e quadros intermédios servem-se delas 
para estruturar o organigrama das empresas, 
reproduzindo as desigualdades sociais. O 
efeito da origem nacional surge sempre na ex-
plicação da repartição dos postos de trabalho, 
mesmo se as variáveis de antiguidade, qualifi-
cação profissional e escolar são controladas12. 
Esta configuração fragiliza a relação entre 
populações de diferentes origens nacionais 
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no espaço de trabalho, nomeadamente nos 
sectores de atividade onde estas populações 
se encontram em contacto direto, trabalhan-
do em equipas, sobretudo na construção e na 
indústria. Embora seja no plano cultural que a 
engrenagem de distinção ganha terreno, é no 
plano das interações que devemos compreen-
der a produção e a reprodução de distinção. 
«Hoje passas a fronteira apenas com o BI, se 
és um bom artista, encontras trabalho em 
todo o lado, pouco importa a tua nacionalida-
de. Os portugueses são sérios e trabalhado-
res, mas na minha equipa tenho tido muitos 
problemas com os outros. Os Mamadou´s, 
logo que viro as costas, encostam-se à bana-
neira, os Mohamed´s tiram férias e, para as 
prolongar, metem atestados médicos para as-
sistir à dança do ventre lá nos seus países» 
[Henrique, mestre de obras, chegado a Fran-
ça em 1970].

A utilização de nomes próprios, Mohamed e 
Mamadou, para identificar os trabalhadores 
oriundos do Magrebe ou de África Subsa-
riana, é uma constante quando, na tentativa 
de inferiorizar os «outros», se quer aligeirar 
o discurso racialista. As referências à «ba-
naneira» e à «dança do ventre» são também 
subterfúgios irónicos que tentam amenizar a 
violência simbólica das relações de trabalho. 
Embora o desencadear dos risos navegue na 
variabilidade dos interlocutores, elas têm um 
efeito amplificador nas representações e com-
portamentos entre imigrantes de nacionalida-
des diferentes no espaço de trabalho. 

«Quando nasceram, os argelinos devem ter 
caído no caldeirão dos comunistas. Sempre 
prontos a protestar, por isto e por aquilo. Veja 
lá, durante o mês onde eles fazem aquela coi-
sa religiosa de não comerem todo o dia [Ra-
madão], houve um que desmaiou e ainda por 
cima justificam-se de não poderem trabalhar 

mais porque não comeram. Trabalham a 10 
quilómetros à hora, parecem mortos-vivos. 
Há sempre situações destas na minha empre-
sa, até que o patrão despediu um tipo. Digo-
-lhe sinceramente, achei muito bem. Quando 
se trabalha tem de se comer. Dias depois esta-
va lá o sindicato em peso para que o gajo fosse 
readmitido» [Pedro, operário fabril, chegado 
a França em 1995].

Os argelinos, mais do que qualquer outra po-
pulação estrangeira em França, costumam 
ser o alvo primeiro de gracejo estigmatizante 
por parte dos portugueses entrevistados. A 
história colonial francesa com a Argélia pode 
ser um factor importante nesta focalização. 
Ao contrário de Henrique, que ocupa um pos-
to de enquadramento no sector da constru-
ção, a expressão racista de Pedro não se faz 
de maneira vertical, ou seja, não é um chefe a 
falar dos seus subordinados, mas entre cole-
gas com o mesmo estatuto profissional. Nes-
te caso, as relações de trabalho parecem ser 
afetadas pela afinidade que Pedro tem com o 
patrão, tendo como base «referentes culturais 
comuns». Acresce uma grelha de leitura bas-
tante divulgada que se apoia num certo ata-
vismo colonial, que Saïd Bouamama designa 
por «espaço mental colonial»13. A imagem do 
trabalhador argelino que tenta fazer o menos 
possível associa-se linearmente às imagens 
veiculadas pelos colonizadores, cuja inferio-
rização dos colonizados serviu de meio para 
valorizar a superioridade cristã.

Os excertos de entrevista acima reproduzi-
dos são um exemplo de como o racismo ca-
muflado num tom de ironia etnicizante é fruto 
das relações e hierarquias laborais. Este tipo 
de humor é também constatável nos discur-
sos das mulheres imigrantes que trabalham 
nos serviços domésticos. A característica da 
«preguiça» já não é tão facilmente atribuída 
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às «árabes», mas prioritariamente às «africa-
nas», uma vez que a segmentação profissio-
nal, segundo o sector de atividade, mete em 
concorrência trabalhadores de origens nacio-
nais diferentes. Noutros termos, a partir do 
momento em que os postos de trabalho eram 
ameaçados, rapidamente a tonalidade das 
expressões racistas dizia respeito às pessoas 
que ocupavam essas atividades, associadas à 
segmentação étnica do mercado de trabalho. 
A concorrência entre trabalhadores imigran-
tes, sobretudo em contexto precário, pode ser 
propícia à categorização estereotipada das po-
pulações.

O tom irónico a partir do qual os imigrantes 
entrevistados revelam as representações dos 
colegas com quem trabalham é mais percep-
tível na maneira de o dizer oralmente do que 
por escrito. A ironia que reúne palavras e ges-
tos suscita risos, mas é sobretudo na ambi-
guidade das palavras utilizadas que o sentido 
racista, materializado em actos concretos nos 
espaços de trabalho, ganha forma. A «ironia 
racista» não tem um sentido único. Nos dis-
cursos recolhidos por Nicolas Jounin para o 
seu trabalho Chantier interdit au public14, os 
portugueses aparecem como o alvo de toda a 
chacota e virulência, reflexo de relações labo-
rais deterioradas: «Os “caralhos” pensam que 
conhecem melhor o trabalho que o resto do 
pessoal» [trabalhador congolês]; «Todos os 
portugueses são bastardos. Nós queremos 
trabalhar e eles fazem-nos correr. Isso é que 
torna o trabalho cansativo. Os portugueses 
são incansáveis» [trabalhador haitiano]; «As 
obras são um trabalho de merda e foi de cer-
teza um português que inventou este traba-
lho» [trabalhador congolês]15.

As exigências em termos de rentabilidade e 
de qualidade de trabalho feitas aos mestres 
de obra, posicionando-os como mediadores 

entre o topo e a base das empresas, parecem 
reforçar a cumplicidade dos portugueses 
com a direcção, fragilizando as relações entre 
trabalhadores. Resulta assim uma pirâmide 
etnicamente hierarquizada, poluída por uma 
circulação intensa de estereótipos baseados 
nas diferentes origens nacionais e em rema-
nescências coloniais.

Conclusão

O racismo dissimulado de ironia etnicizante 
é o resultado da gestão da mão de obra em 
sectores de atividade dependentes da mão 
de obra estrangeira, gestão essa fundada em 
preconceitos raciais em que os imigrantes 
portugueses em França são, eles próprios, 
constrangidos a situar-se e a comportar-se se-
gundo o que deles se espera. A ideia do traba-
lhador incansável é um exemplo de como os 
portugueses se encontram sob pressão para 
poderem assegurar um lugar na estrutura so-
cioprofissional francesa.

A compreensão da génese e desenvolvimento 
da engrenagem de distinção, através de polí-
ticas migratórias, acordos e directivas, torna 
também clara a forma como se construiu uma 
lógica preferencialista de acolhimento de imi-
grantes europeus no território francês. Quan-
do essa engrenagem de distinção é traçada 
compreende-se melhor o impacto que ela tem 
no terreno e, mais particularmente, o modo a 
partir do qual os imigrantes portugueses inte-
ragem, utilizam e sofrem a ordem normativa 
e hierárquica construída entre imigrantes, 
sobretudo nos locais de trabalho. Noutros 
termos, é importante que a análise do racis-
mo entre os trabalhadores, aqui estudado nas 
entrelinhas irónicas dos discursos, não seja 
dissociada das condições sociais da realiza-
ção do trabalho operário. l
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De que se riem os 
operários à saída da 
fábrica? De que nos rimos 
nós à saída do teatro?
Marta Brito

ANTÓNIA – «Vem aí a polícia!», desatou al-
guém a gritar, era um falso alarme mas nós 

todas toca a cavar… olha, uma largou logo os 
pacotes no chão, outra desatou a chorar com 

o susto. Uns operários que tinham acabado 
de sair de uma fábrica ali ao pé puseram-se 

então a gritar: «Calma! Calma! Que cagaço é 
este, que medo vocês têm da polícia! Porra! 

Estão no direito de pagar o que é justo…! 
Isto é como se fosse uma greve! Até é me-

lhor que uma greve, porque quem acaba por 
pagar as greves são os operários e até que 

enfim que isto é uma greve onde quem paga 
é o patrão! Melhor!» «Não se paga! Não se 

paga! Fica pelo dinheiro todo que nos rouba-
ram anos a fio a que viemos aqui fazer despe-

sa.» Olha eu pus-me a gritar: «Não se paga! 
Não se paga!» E as outras também: «Não se 
paga! Não se paga!» Olha aquilo era mesmo 

um assalto! 

Não se Paga! Não se Paga!, Dario Fo1

Em 1981, um espectáculo inesperado encheu 
o Teatro da Cornucópia durante meses. Não 
se Paga! Não se Paga!, de Dario Fo, encenado 
por Luis Miguel Cintra esteve em palco 214 
vezes, o que corresponde a cerca de nove me-
ses.  Sempre com casa cheia, quase sempre 
esgotado, sempre cheio de gargalhadas e de 
público satisfeito. Mas será que todos ficaram 
indiferentes à ironia que rodeava aquele es-
pectáculo?

Nenhum outro espectáculo teve o mesmo 
sucesso durante os 40 anos de percurso da 
companhia. O que teve Não se paga! Não se 
Paga!  de diferente dos outros espectáculos? 
Haverá maneira de se explicar semelhante fe-
nómeno? Podíamos acabar já aqui a especula-
ção e atribuir o feito a uma sucessão de felizes 
acasos, ou a uma divulgação boca-a-boca que 
se foi espalhando pelos meses de 1981 aden-
tro. Mas o caso é demasiado aliciante para 
deixar tudo nas mãos da coincidência, até por-
que muito há a dizer das condições em que o 
texto de Dario Fo apareceu na companhia e 
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as consequências que teve para quem o viu e 
para quem o fez.

Depois da revolução de 25 de Abril de 1974 e 
das convulsões sociais e estruturais do PREC, 
muitas companhias haviam ficado num limbo 
de indefinição burocrática que as conduziu a 
irregularidades da situação contributiva. Em 
1981, a Cornucópia tinha muitas dívidas por pa-
gar e, por causa delas, estava legalmente impe-
dida de concorrer ao apoio do Estado às artes 
e corria o risco de falência. Oito anos depois de 
ter começado a sua actividade, a Cornucópia 
estava à beira de fechar as portas. Além disso, 
Cristina Reis, co-directora, estava em Berlim a 
trabalhar na Schaubünhne e Jorge Silva Melo 
havia já abandonado a companhia. Muita coisa 
mudara desde 1973, ano em que um grupo que 
misturava pessoas vindas do teatro universitá-
rio, do teatro amador e alguns actores já pro-
fissionalizados que se entusiasmaram com a 
ideia de um teatro experimental, pôs em cena 
O Misantropo, de Molière, e dois textos de Ma-
rivaux (A Ilha dos Escravos e A Herança). A 
Cornucópia era agora uma estrutura, com um 
espaço próprio – o Teatro do Bairro Alto – e 
com os custos associados a tudo isso.

Em Berlim, Cristina  Reis teve oportunidade 
de assistir à peça de Dario Fo Não se Paga! 
Não se Paga!, escrita em 1974. A peça conta 
as peripécias de dois casais de operários que, 
devido aos cortes nos salários e os preços dos 
bens essenciais a subirem em flecha com a 
inflação,  deixam de ter dinheiro para poder 
comprar comida no supermercado e pagar 
as contas. Participando activamente de uma 
revolta no supermercado, decidem deixar de 
pagar o preço alto exigido pelos alimentos e 
começar a roubar. Primeiro no supermerca-
do, depois deixando de pagar as contas de 
casa (água, luz) e finalmente deixando de pa-
gar a renda. Depois de reviravoltas e episó-

dios de confrontos com a polícia, a peça aca-
ba com um apelo à sublevação social e à luta 
contra as leis injustas instituídas pelo poder e 
pelos patrões.

Tendo sido escrita como uma comédia de 
boulevard, Não se Paga! Não se Paga! sub-
verte a estrutura que definia este género tea-
tral. Este tipo de comédias era normalmente 
posto em cena por companhias de teatro que 
se propunham fazer um teatro «ligeiro», que 
despertasse um riso fácil, mas principalmente 
que não ofendesse as convicções políticas e 
sociais do seu público. A estrutura era sim-
ples: apresentava-se uma situação, uma or-
dem através de inúmeras peripécias cómicas, 
instalava-se o caos, ou o desregulamento des-
sa ordem apresentada, e por fim o desenlace 
dava-se com a reposição dessa ordem inicial.

A peça de Dario Fo vai mais longe – a ordem 
que nos é apresentada no início não é restabe-
lecida no final. Pelo contrário, abre-se o cami-
nho a uma nova desordem, abre-se a possibi-
lidade da utopia e do sonho que, neste caso, 
correspondiam a melhores condições laborais 
e sociais dos operários que se manifestavam2.

O dispositivo do cómico era conseguido atra-
vés de situações absurdas, peripécias que vão 
acontecendo às personagens principais (tanto 
entre eles como em conflito com as forças da 
ordem), descritas no texto. Mas não só, o tra-
balho dos actores era importantíssimo – um 
trabalho de precisão nos tempos das deixas, 
a própria gestualidade da personagem tinha 
de ser trabalhada ao milímetro com técnicas 
herdadas precisamente do teatro de boule-
vard, para se poder compor um quadro que 
possibilitasse o riso fácil.

Em Não se Paga! Não se Paga!, esse riso era 
despertado sobre uma situação política deli-
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cada, sobre a vida de operários explorados. 
Ao contrário do que vimos sobre as comé-
dias de boulevard, que se mantinham longe 
da análise e crítica política e social, o grito 
que dá o título à peça Não se Paga! Não se 
Paga! é o grito que representa a sublevação. 
É um grito que vem pôr fim às queixas cons-
tantes e diárias contra uma vida de trabalho 
mal pago e sem benefícios sociais. É um gri-
to que põe algo em acção, que mobiliza todos 
numa direcção comum e que, por causa dis-
so, assusta o poder. É um grito que apetece 
pintar na parede, como de resto acontecia 
no cenário de Cristina Reis, com letras ver-
melhas a pingar enquanto um carrinho de 
supermercado cheio de compras passeava 
sozinho na frente do público, para cá e para 
lá, à boca de cena.

Numa carta de Cristina Reis para Luis Miguel 
Cintra, enviada de Berlim, Cristina sugere-
-lhe que a companhia represente esta peça. 
Em primeiro lugar, porque os paralelos com 
a situação económica portuguesa de 1981 
são gritantes. Portugal era um país que saíra 
de uma revolução, e de um tempo em que a 
utopia parecera de facto cumprir-se, directa-
mente para uma crise económica com as suas 
habituais consequências – o desemprego, a 
inflação descontrolada e os cortes salariais. 
Além disso, era governado pela primeira vez 
deste Abril de 1974 por um Governo de que 
se dizia de centro-direita: a Aliança Democrá-
tica, de Francisco Sá Carneiro.

Além destes temas mais evidentes, havia tam-
bém uma coerência da programação do Tea-
tro da Cornucópia que, desde há dois anos, 
explorava o humor, o burlesco e a comédia. 
Interessava a Cintra experimentar a farsa, o 
boulevard, que exigia dos actores um diálogo 
e um contacto directos com o público. Neste 
tipo de comédia, o cenário é sempre frontal e 

a representação faz-se com muitos apartes ao 
espectador e os tempos da contracena têm de 
ser absolutamente precisos para despertar o 
riso em quem vê.

Luis Miguel Cintra entusiasmou-se com a 
ideia de apresentar a peça de Dario Fo e 
Cristina Reis viajou até Milão para falar com 
o autor. O trabalho da cenógrafa foi por isso 
feito à distância e ao mesmo tempo que o seu 
trabalho na Schaubünhne. Os cenários foram 
desenhados por carta e foram dadas indica-
ções de montagem e figurinos que a equipa 
em Lisboa punha em prática. Numa visita 
rápida, por alturas do Natal de 1980, Cristina 
Reis ultimou alguns detalhes do cenário e, em 
Janeiro de 1981, estreou-se a peça de Dario 
Fo no Teatro do Bairro Alto.

Como começámos por dizer, nunca uma peça 
havia tido tanto sucesso. Com salas diaria-
mente esgotadas, dificuldades em garantir 
bilhetes que não fossem por reserva, Não se 
Paga! Não se Paga! era uma peça entusias-
mante, divertida, que enchia de público a sala, 
acabando sempre em estrondosos aplausos e 
fortes gargalhadas.

As dívidas da Cornucópia, que punham em 
risco a sua continuidade, foram pagas com a 
receita de bilheteira que o espectáculo gerou 
e a companhia pôde candidatar-se ao subsídio 
que apoiava a continuação da sua actividade. 
Uma peça que apelava à sublevação contra 
as estruturas de poder, a que as pessoas se 
revoltassem contra as dívidas que não con-
seguiam pagar, acabou por ser o espectáculo 
que salvou a companhia da falência, pagando 
precisamente essas dívidas que a condena-
vam à extinção.

Uma ironia a que Luis Miguel Cintra, encena-
dor e director, não era indiferente. Porque no 
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texto «Este Espectáculo»3, que acompanhava o 
programa de Não se Paga! Não se Paga!, pode-
mos compreender que Cintra sabia muito bem 
qual era o inimigo contra o qual tinha de lutar 
e que, ao fazer esta peça, e por causa do seu 
sucesso, estava de repente caído numa trama 
contraditória, em que a luta contra o «inimigo 
comum» era também a conivência com ele:

Pegamos de facto no teatro de Fo com 
a emoção de quem toca no trabalho de 
um camarada e de um camarada de 
trabalho. Com a alegria de lutar con-
tra um inimigo comum. Mas também 
com a admiração que se deve a quem 
nestas andanças tradicionalmente vota-
das à desilusão, conseguiu ser mestre, 
conseguiu, além do mais, ter sempre 
o êxito para que trabalhou, um mestre 
de estratégia nestas batalhas da produ-
ção teatral em terras do capital. Com 
o receio de quem toca em segredos 
que não sabemos e que não queremos 
«estragar». Mas com a curiosidade de 
quem os quer conhecer.

E, no entanto, uma outra ironia ainda mais 
subterrânea parece estar subjacente a este 
espectáculo em 1981. Quando Dario Fo es-
creveu Não se Paga! Não se Paga!, pôr o ope-
rário, ou a classe operária, no centro da acção 
dramática e dar conta da sua luta política que, 
no entender do autor e pelo que se vai vendo 
ao longo do texto, não se esgotava nas acções 
sindicais e numa ideologia mais afecta ao Par-
tido Comunista Italiano4, era um gesto de luta 
e de acção política. Fazer um teatro para as 
massas que as fizesse reflectir sobre a sua si-
tuação e sobre a luta política que tinham pela 
frente na busca de mais direitos laborais e me-
lhores condições de vida. Mas em 1981, em 
Portugal, já muita coisa tinha mudado no dis-
curso político dominante. Sintomaticamente, 

a primeira mudança ocorria no vocabulário: 
falava-se de radicalismos passados e da mode-
ração e estabilidade que era preciso cultivar, o 
povo ia-se embora substituído pelos cidadãos 
e pelos eleitores, o consenso devia prevalecer 
sempre sobre a luta, a cultura e o património 
passavam a andar de mãos dadas. Todavia, 
sente-se um certo anacronismo no Teatro da 
Cornucópia, onde no texto do programa se 
identificam como «os filhos de Brecht», ou 
usam frases caídas em desuso como «num 
teatro de esquerda, militante, revolucionário, 
que acima de tudo combata a cultura da bur-
guesia». Mas quem saía do Teatro do Bairro 
Alto depois de Não se Paga! Não se Paga!, saía 
de barriga cheia, barrigadas de riso e diverti-
mento, mas será que a luta continuava?

Há pouco tempo, Luis Miguel Cintra confessa-
va que, no final das contas, fazer aquele espec-
táculo tornara-se, depois de tantas apresenta-
ções, penoso. Além da repetição dos mesmos 
gestos e das mesmas palavras ao longo de 
muito tempo, havia ainda a sensação de vazio 
com aquelas risadas, a compreensão de que a 
arma do humor poderia estar a surtir o efeito 
contrário. Aquele público, que vivera o 25 de 
Abril de 1974, ria daquilo mesmo que há seis 
anos atrás teriam sido as suas convicções e 
do que teria sido também a sua luta. A nova 
ordem que triunfava no final de Não se Paga! 
Não se Paga!, que era afinal a da desordem e 
que apresentava no final da peça os operários 
de armas na mão, não era uma utopia a vir mas 
uma utopia que já tinha ido. Aquele riso, em 
vez de subversivo, tornava-se um sintoma de 
que não tinha valido a pena e de que o público 
do teatro ia sair do teatro e continuaria a pagar 
as suas contas e as suas rendas, tal como faria 
a própria companhia que apresentava a peça.

De que ria afinal o público? Do retrato de si 
mesmo há seis anos atrás? Da incapacidade 
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de fazer o mesmo? Claro que podemos sem-
pre argumentar que os tempos do cómico, a 
farsa e o jogo teatral eram feitos para desper-
tar as gargalhadas em quem os via. Mas quan-
do falamos do riso, falamos da sensação de 
satisfação geral a que o público brindava com 
inúmeros aplausos, satisfação de ver em cena 
o trabalho feito, um trabalho que, em 1981, 
já era considerado passado e onde se falava 
pouco de operários e de lutas e se falava mais 
de consensos políticos ao centro e de integra-
ções nesse mundo novo cheio de promessas 
que era a integração europeia. Cintra, ao re-
pudiar o riso, estava a repudiar simplesmente 
o conformismo, ou o conformismo em que o 
espectador era posto.

Podemos tentar ir mais longe nas questões 
que nos colocamos hoje. Porque é que o dis-
curso dominante é sempre o do fim da uto-
pia? Ou porque é que a questão é colocada já 
dando como pressuposto que os tempos do 
PREC foram a bolha de utopia que respirá-
mos e que rebentou? Talvez tenha rebentado, 
de facto, e talvez não seja recuperável decal-
cando os moldes de 1974, mas se ao pegar em 
Dario Fo a Cornucópia quis apoderar-se «do 
teatro deles [o teatro que se fazia em Itália] 
para nosso prazer, para reinventarmos o nos-
so trabalho»5, talvez nos possamos apoderar 
de todas as contradições que fomos anotan-
do e que foram parte do processo desta peça 
para recriar algo, precisamente, a partir da 
contradição. Talvez a ironia se torne um ter-
reno mais fértil do que aquele que parece ser 
quando a enunciamos ou a denunciamos.

É possível pensar uma nova ideia de luta das 
estruturas teatrais dentro do sistema que te-
mos hoje como adquirido? A resposta, se a 
houver, é por certo diferente daquelas com-
panhias que começaram pequenas e experi-
mentais, lutando pela sobrevivência, contra o 

fascismo e a censura, e que se viram, passados 
alguns anos, instaladas e institucionalizadas, à 
mercê da contradição e do conflito em que se 
enredaram com a sua própria ideia de teatro.

Não somos «netos de Brecht», nem sequer 
somos filhos de um só pai, mas ao olhar para 
o percurso de companhias como a Cornucó-
pia, mesmo que seja à lupa do caricato e do 
contraditório, reinventamos o lugar do teatro 
e o seu papel na luta. Problemas como a pre-
carização do trabalho ou o não reconhecimen-
to das profissões que a ele estão associadas 
são questões políticas e sociais basilares para 
compreendermos e delinearmos aquele que 
pode ser o papel do teatro no pensamento 
crítico. Não se trata aqui de fazer um julga-
mento de valor sobre as contradições de uma 
companhia como a Cornucópia, mas sim sa-
ber o que faremos diferente ou o que está ao 
nosso alcance com essa diferença. A história 
recente da cultura em Portugal é difícil de en-
quadrar, mas podemos, apesar disso, contar 
algumas das várias histórias de que ela é feita 
e reconhecer que a paternidade ou a filiação 
nem sempre são lugares seguros, que mais 
importante do que herdar é inventar.

Ouvindo como os outros puderam ser no 
passado e lutaram por esse seu poder ser 
não nos imobiliza na repetição nem na con-
tradição. Leva-nos, isso sim, a encontrar em 
ambas formas criadoras. E se confinam (por 
exemplo, aos que trabalham na cultura e na 
universidade) a lugares de indeterminação e 
se a vida fica, irónica e fatalmente, suspensa 
nessa indeterminação, temos de voltar atrás 
e pensar qual a melhor forma de «roubar no 
supermercado» ou de «não pagar as contas». 
Qual é afinal a melhor maneira de pintar na 
parede Não se Paga! Não se Paga!,  mesmo 
que o carrinho do supermercado nos conti-
nue sempre a passar em frente dos olhos? l
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Notas:

1 Tradução de Rui Ruivo Mouzinho, adaptada pelo Tea-
tro da Cornucópia. Texto gentilmente cedido pelo Tea-
tro da Cornucópia.

2 Podemos dar conta disso na deixa final da peça: 
«CORO – (…) Um mundo em que a gente também se 
pudesse aperceber que o céu existe… que as plantas 
dão flores… que é finalmente Primavera…que as rapa-
rigas riem e cantam. Dispõem-se no proscénio. E em 
que quando no fim morrermos, não seja só uma velha 
mula rebentada, não! Morreu um homem, um homem 
que viveu contente e livre, com outros homens livres!” 
Dario Fo, Não se Paga! Não se Paga!, tradução de Rui 
Ruivo Mouzinho, adaptada pelo Teatro da Cornucópia.

3 Luis Miguel Cintra, «Este Espectáculo», consultável 
em www.teatro-cornucopia.pt/v2/historial-lista/126-18-
-nao-se-paga-nao-se-paga.

4 É de salientar que, na peça, há constantemente uma 
tensão entre o comportamento que teria um militan-
te comunista, retratado como cumpridor das regras e 
consciente de que a luta da sua classe se fazia através da 
acção sindical e da greve, e uma atitude política mais ra-
dical protagonizada, de início, pelas mulheres na qual a 
luta se fazia através das armas disponíveis para romper 
as regras: o roubo, a recusa, o dizer que não à norma. 
E o conjunto de peripécias cómicas acaba por dar razão 
a esta segunda mundividência, levando o militante co-
munista à compreensão de que as formas de luta que 
pensava serem as mais acertadas não eram, de facto, 
eficazes. Fazendo espelho às recentes transformações 
na sociedade italiana.

5 Luis Miguel Cintra, op. cit. 
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Que comunidade 
científica?
Elisa Lopes da Silva

Ao longo do último ano, as críticas e os protes-
tos mais frequentes à actual política científica 
têm-se centrado na diminuição abrupta e in-
justificada do financiamento público à inves-
tigação e, apontam alguns, à investigação das 
ciências sociais e humanidades, em particu-
lar. A diminuição, fragmentação e imprevisibi-
lidade dos financiamentos públicos à ciência 
e a precarização definitiva dos investigadores 
são duas faces de uma mesma tendência que 
parece querer subordinar os critérios de pro-
dução científica académica aos interesses da 
rentabilidade económica e, embora mais miti-
gadamente, dos Estados (sabendo que ambos 
estão relacionados). 

Contra esta tendência, a que alguns chamam 
de mercadorização dos saberes científicos, 
no último ano e meio um novo ciclo de protes-
tos tem-se levantado em favor da autonomia e 
independência da produção científica acadé-
mica.

1. Comunidade científica

Neste contexto, a expressão «comunidade 
científica» tem sido usada estrategicamente 
como sujeito da acção do protesto e objectivo 

desse mesmo protesto, ou seja, aquilo que se 
quer afirmar e consolidar. O seu uso genera-
lizado tem como primeiro efeito separar os 
membros da comunidade científica dos res-
tantes membros da sociedade. Criando um 
dentro e um fora, um nós – cientistas – e um 
eles – todos aqueles que não fazem ciência –, 
a linha de separação, porque feita em torno 
da prática científica, socialmente valorizada, 
é também uma distinção simbólica que im-
puta superioridade ao campo. Este não é, de 
resto, um efeito indesejado: o uso estratégico 
de comunidade científica para reivindicar no 
espaço público melhores condições financei-
ras (e outras) do exercício da ciência faz uso 
dessa superioridade (ou mais-valia…) simbó-
lica da ciência. (Daí, mas não só daí, que as 
humanidades, mais dificilmente catalogadas 
como ciência, tenham dificuldade de publi-
camente justificar a sua existência, mas já lá 
vamos.) A fabricação de uma identidade dos 
praticantes da ciência é politicamente tan-
to mais importante quanto neste momento 
se esbatem as fronteiras entre investigação 
científica e o «resto da sociedade». Face a 
esta porosidade, manifesta por exemplo no 
crescimento da ciência aplicada, produzida 
com fins de rentabilização comercial, ou na 
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presença de membros da «sociedade civil» 
nos conselhos consultivos e executivos das 
faculdades, universidades e centros de inves-
tigação, o uso público da expressão «comu-
nidade científica» tem servido também para 
redefinir os seus próprios limites, afirmando 
a independência e autonomia do campo cien-
tífico do saber.

Instrumental que tem sido no protesto, a no-
ção de comunidade científica (académica) 
comporta alguns perigos (além da suposta 
superioridade moral): como noutros usos de 
comunidade, demasiadas vezes a noção ten-
de a homogeneizar o campo, promovendo 
uma ideia de consenso e harmonia entre os 
seus membros que esconde as fissuras e as 
fracturas internas, os conflitos entre os seus 
membros, e, sobretudo, as desigualdades es-
truturais, as hierarquias internas que passam 
assim inquestionadas.

Tornando invisíveis as categorias internas – 
do catedrático ao doutorando (ou bolseiro de 
investigação) –, a defesa da comunidade pode 
esconder relações de poder diferenciadas en-
tre os seus membros, desde o nível de rendi-
mentos, o tipo (ou ausência) de contratos de 
trabalho, até ao diferencial de poder decisó-
rio. Esta invisibilidade das relações de poder 
entre os membros da comunidade académica 
é assunto tanto mais relevante quanto nos úl-
timos anos cresceu o sistema científico, e com 
ele as suas categorias, acentuando-se as hie-
rarquias e criando-se novas internas ao cam-
po. Ou seja, a pirâmide das relações de poder 
do campo científico tem cada vez a base mais 
larga (engrossada com bolseiros de investi-
gação, doutorandos e pós-doutorandos), sem 
que se tenham alterado consideravelmente as 
instituições científicas de forma a dar conta 
dessa transformação estrutural.

2. Produção de conhecimento

Será talvez tempo de trazer as palavras de or-
dem de liberdade e autonomia científica para 
o interior da comunidade.

O aumento dos financiamentos públicos à in-
vestigação científica académica é certamente 
condição necessária para assegurar a liberda-
de e autonomia da ciência, mas não é condição 
suficiente. E não é só porque o financiamento 
público (nacional ou europeu) comporta lógi-
cas próprias – como as linhas de financiamen-
to com critérios como o da «coesão nacional» 
ou da «identidade europeia» – que convém 
desvelar. E não é só no tipo de conhecimen-
to produzido – mais produtos para a indústria 
biomédica e menos estudos clássicos – que 
importa fazer o combate pela produção cientí-
fica que se quer independente. É preciso que 
os próprios membros da comunidade científi-
ca, os trabalhadores da ciência, estejam eles 
próprios – nós próprios – em condições de 
liberdade, ou que para lá caminhem.

E é difícil apregoar a independência científica 
da comunidade quando uma boa parte dela vive 
hoje em condições precárias. O crescimento ex-
ponencial do sistema científico em Portugal nos 
últimos 15 anos – em quantidade de trabalhado-
res e em conhecimento produzido – fez-se num 
contexto social de precarização progressiva das 
relações de produção, a que o campo académi-
co não só não foi imune como foi largamente 
percursor dentro do Estado. Dos bolseiros de 
investigação aos doutorandos, dos docentes 
contratados e avençados aos pós-doutorandos, 
cresceram os trabalhadores científicos pre-
cários que não têm adequada, ou mesmo ne-
nhuma, representação nos órgãos de decisão 
ou consulta do governo científico académico. 
Perante uma crescente mão-de-obra científica 
precária, as desigualdades dentro da comunida-
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de científica, dos departamentos ou dos centros 
de investigação, encontram as condições para 
se transformarem em hierarquias incontesta-
das, com o debate científico a procurar apenas 
o consenso, e a crítica a dar lugar à deferência.

É claro que a ciência que fazemos é tam-
bém fruto das condições em que a fazemos. 
Quando os órgãos colegiais que governam a 
universidade e o sistema científico são substi-
tuídos por formas tecnocráticas de gestão, em 
que se promovem as lideranças unipessoais 
e a competição entre investigadores pelos 
parcos recursos, não estamos apenas, talvez 
nem sobretudo, a trocar a democraticidade 
das instituições científicas pela eficiência do 
seu governo. Estamos a fazer ciência que será 
provavelmente mais individualizada nos seus 
processos e metodologias e menos crítica dos 
objectivos e resultados. É necessário que ser 
parte de uma comunidade científica signifique 
também que façamos ciência governando-nos 
em conjunto, que produzamos mais em coo-
peração do que em competição e dependên-
cia. E para isso é preciso que a solidariedade 
entre os vários membros da comunidade se 
faça sentir não só em relação ao seu exterior, 
mas também no seu interior. Não é só uma 
questão de boas práticas académicas: que os 
artigos assinados devam ser de facto escritos 
por quem os assina e que a co-autoria deva ser 
mais o resultado de formas de cooperação do 
que de subordinação. É preciso também aten-
der a que a multiplicação de estatutos dentro 
da comunidade científica permitiu que uma 
segmentação do trabalho científico desse lu-
gar, por demasiadas vezes, a hierarquias cris-
talizadas, dificilmente contestadas no quadro 
da instabilidade laboral e de desadequada re-
presentação democrática: uns fazem pesquisa 
de arquivo, preenchem questionários, trans-
crevem entrevistas, e outros escrevem, pu-
blicam e coordenam. E esta divisão cada vez 

mais estanque do trabalho científico é possível 
apenas no quadro de precariedade eufemizada 
pela perspectiva de um recrutamento futuro.

É, portanto, necessário que à crítica da subor-
dinação da ciência às lógicas do desenvolvi-
mento económico de mercado, com a pressão 
governamental para a produção de conheci-
mento mercadorizável, que tem marcado em 
particular os protestos que vêm das ciências 
sociais e das humanidades, se junte a crítica 
de uma ciência produzida de modo mercantil.

3. Doutorandos: 100 por cento 
estudantes, 100 por cento 
trabalhadores

Neste contexto, a identidade dos doutorandos 
é híbrida. Cem por cento estudante, 100 por 
cento trabalhador, o doutorando tem cartão 
de estudante, paga propinas, frequenta aulas, 
dão-lhe notas mas também escreve artigos, 
faz comunicações, organiza conferências, em 
suma, produz ciência com o seu trabalho. O 
doutorando é o primeiro dos estudantes e o 
último dos investigadores. Ser estudante em 
formação avançada não é já apenas nem so-
bretudo um momento antecipatório do mun-
do do trabalho, mas parte desse mundo pro-
dutivo, sem que lhe sejam reconhecidos os 
direitos devidos a qualquer outro trabalhador.

E, um pouco paradoxalmente, as duas catego-
rias, de estudante e de trabalhador, intensifica-
ram-se nos últimos tempos. As funções produ-
tivas do doutorando multiplicam-se: escreve 
e co-escreve artigos, ajuda a organizar confe-
rências (tantas vezes apenas um eufemismo 
para secretariado), escreve relatórios de pro-
jectos, faz traduções (é chamado a contribuir 
para os índices de produtividade científica dos 
centros) e, por último, escreve a tese. Mas a 
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identidade de estudante foi também, depois 
da reorganização dos ciclos de formação avan-
çada, reforçada: multiplicaram-se horas lecti-
vas, controla-se a assiduidade (marcar faltas, 
coisa que não me acontecia desde que tinha 
17 anos e andava na escola secundária…), faz-
-se avaliação numérica. Nesta razão pedagó-
gica, por demasiadas vezes se substitui uma 
discussão científica entre pares com níveis de 
conhecimento e experiência de investigação 
diferenciados por uma transmissão vertical do 
conhecimento, fundada na crença na ineren-
te falta de preparação, quando não ignorância 
dos doutorandos (e dos estudantes em geral).

É que se a universidade se parece por vezes 
com uma fábrica – esta é a crítica às pressões 
para a mercadorização do saber científico com 
os incentivos governamentais ao financiamento 
privado da ciência –, as mercadorias produzidas 
não são apenas os saberes mas nós próprios, 
membros de uma comunidade académica. Estu-
dantes, docentes e investigadores parecem hoje 
cada vez mais governados de acordo com as ló-
gicas económicas e disciplinadoras da produção 
mercantil, em que se interioriza os objectivos da 
empresa/universidade, a sua missão, a obriga-
ção de obter resultados rapidamente, a gestão 
por projectos, a pressão do cliente e todos os 
condicionalismos ligados à precariedade. Quan-
do se ouvem notícias como a do início desta se-
mana, em que o Governo anunciou a intenção 
de transferir 1220 investigadores do Estado para 
as empresas, fica por vezes a dúvida se a mer-
cadoria principal produzida no sistema científico 
não somos nós próprios. l

Lisboa, 17 de Janeiro de 2015.

Elisa Lopes da Silva é doutoranda em História (Progra-
ma Interuniversário de Doutoramento em História), no 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
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Os jogos da gestão 
universitária
Marc Bousquet1

Quem entre nós não desejou ser o chefe por 
apenas um dia? Oh, as coisas que mudaría-

mos! A U Virtual oferece essa possibilidade – a 
de ser reitor universitário e tomar as rédeas

William Massy, «Strategy Guide» 
da U Virtual2

A U Virtual de William Massy é uma «simu-
lação por computador, sob a forma de jogo, 
da gestão universitária» (Sawyer). Desenha-
do por um antigo vice-reitor de Stanford, com 
uma subvenção de um milhão de dólares da 
Fundação Sloane, o jogo reproduz o conjunto 
de poderes, atitudes e compromissos da ad-
ministração universitária.

Em suma, fornece uma janela para uma das 
versões mais disseminadas da consciência e 
visão administrativa: o administrador ideal no 
mundo da «teoria da alocação de recursos», 
da «liderança cibernética» e da «gestão do 
centro de receitas» (revenue center manage-
ment, RCM). O uso deste tipo de jogos, mo-
delos e simulações é muito generalizado em 

ambientes de formação burocráticos, profis-
sionais, de serviços e industriais.

A voga dos «jogos sérios» tem assistido à 
emergência de jogos desenhados para pro-
mover a consciência ambiental, o recruta-
mento para as Forças Armadas, a supremacia 
racial branca, a tolerância religiosa, a melho-
ria de hábitos de consumo, abordagens para 
vida com doenças crónicas, etc. Onde quer 
que exista retórica e propósito prático no 
mundo real, as instituições e organizações de 
activistas têm encomendado jogos para pro-
mover, treinar, informar e recrutar. Tanto as 
Forças Armadas dos Estados Unidos como o 
Hezbollah recrutam através de jogos descar-
regáveis para PC. Até a orçamentação pública 
resultou em pelo menos dois jogos de simu-
lação desenhados para influenciar as atitudes 
dos eleitores face à despesa pública na cidade 
de Nova Iorque e na legislatura estadual de 
Massachusetts.

O jogo de Massy é uma simulação de orça-
mento. Baseia-se em duas correntes predo-
minantes de pensamento na gestão univer-
sitária contemporânea: o modelo dos «siste-
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mas cibernéticos» de liderança universitária 
desenvolvido por Robert Birnbaum e a teoria 
de alocação de recursos, mais concretamente 
os princípios da gestão de centros de receitas 
(RCM), do qual Massy é um dos principais 
proponentes.

É também notavelmente influenciado pela equi-
pa de design de Hong Kong seleccionada por 
Massy e pela Fundação Sloane: a Trevor Chan. 
Massy e a Fundação Sloan seleccionaram es-
pecificamente a Chan pelo seu sucesso ante-
rior com o jogo para PC chamado Capitalism 
(«O melhor jogo de estratégia sobre dinheiro, 
poder e riqueza», que a revista PC Gamer de-
clarou como «suficientemente bom para con-
verter o próprio Karl Marx»). Massy e Sloane 
consideraram que o jogo de Chan representava 
uma «boa parelha» com a sua visão «similar» da 
estratégia de gestão, e o código subjacente ao 
Capitalism 2 de Chan está na base para muitos 
dos módulos do jogo de Massy.

Na U Virtual de Massy só há um ponto de 
vista possível. Os jogadores podem escolher 
ser o presidente de vários tipos diferentes de 
instituições, mas a presidência é a única rela-
ção possível com o campus. Não se pode en-
trar no jogo de orçamentação de Massy como 
estudante, pessoal docente, contribuinte, em-
pregador, pai ou mãe, antigo aluno ou pessoal 
não académico. As razões desta opção são 
muito claras e profundamente ideológicas. 
Para o público a que Massy se dirige, apenas 
os administradores tomam decisões. Só a pre-
sidência oferece um ponto de vista a partir do 
qual se pode «ver a totalidade da instituição». 
Como resultado, qualquer outra perspectiva 
no jogo só é real na medida em que represen-
ta um «desafio» à liderança presidencial.

Pessoal académico, estudantes, empregados 
e todos os outros grupos constituintes são tra-

tados no jogo como «inputs» à perspectiva da 
gestão. Os jogadores têm o poder de «ajustar a 
combinação» de pessoal efectivo e temporário, 
como parte dos seus poderes globais de «alocar 
recursos como acharem mais conveniente».

A facilidade com que o pessoal temporário 
pode ser demitido é fielmente reproduzida. 
A simulação tem armazenadas centenas de 
«perfis de rendimento» de pessoal académi-
co, permitindo aos presidentes universitários 
vasculhar os registos – incluindo fotografias 
– de pessoal em todos os níveis de carreira 
em todos os departamentos. Tal como na vida 
real, os presidentes podem pôr fim ao contra-
to do pessoal temporário apenas pressionan-
do uma tecla – atingindo assim, com relativa 
facilidade, uma grande quantidade dos seus 
objectivos políticos presidenciais. O que é 
que se está realmente a ensinar? Os jogado-
res têm de despedir pessoal adjunto enquan-
to olham para as suas fotografias. Uma das 
coisas que está a ser ensinada é o exercício 
do poder face aos sentimentos: os jogadores 
aprendem rapidamente que não podem fazer 
omeletes sem partir ovos.

Por outro lado, o pessoal efectivo é represen-
tado como um «desafio de liderança» muito 
mais difícil. Não pode ser simplesmente des-
pedido… Quantas prioridades de liderança 
não seriam rapidamente atingidas se todos os 
fundos alocados ao pessoal fixo fossem dispo-
nibilizados! Contudo, aos efectivos tem de se 
oferecer caros pacotes de reformas para se 
conseguir libertar dinheiro para outros «ob-
jectivos estratégicos». E, como em tantas ou-
tras instâncias, o pessoal efectivo tende a agir 
irracionalmente em resposta aos incentivos 
de reforma antecipada.

Apesar do pessoal efectivo poder ser uma dor 
de cabeça para o jogador-presidente, ele não 
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representa uma oposição real no mundo do 
jogo. Não existem sindicatos. De facto, como 
muitos jogadores entediados têm reportado, 
é quase impossível para o jogador-presidente 
«perder» o jogo, porque mais ninguém tem al-
gum tipo de poder significativo. Isto é particu-
larmente relevante, porque modela com êxito 
a praticamente incontestável supremacia legal-
-política-financeira-cultural subjacente à domi-
nação da gestão actual (no modelo dos EUA). 
A única questão é: quantas vitórias pode um 
administrador engolir ao longo de dez anos?

É certo que a ambição de Massy é treinar 
um quadro de liderança nos hábitos da bene-
volência. Subjacente à abordagem do jogo à 
relação dos administradores com o pessoal 
efectivo encontra-se o modelo dos «sistemas 
cibernéticos» de Robert Birnbaum, que sin-
tetiza grande parte da teoria da gestão e da 
nova organização dos anos 1980 numa pro-
posta moderadamente mais amigável para o 
pessoal efectivo.

Birnbaum representa uma espécie de «ala es-
querda» do discurso da gestão universitária, 
ainda que seja muito relativo até que ponto 
isto pode ser considerado «esquerda». Por 
um lado, Birnbaum está genuinamente con-
vencido de que a educação precisa de um tipo 
diferente de gestão organizacional do das em-
presas. Sem chegar a extremos, ele defende 
a natureza por vezes anárquica e imprevisível 
de organizações académicas «pouco acopla-
das», pelas quais subunidades administrativas 
retêm missões e identidades contraditórias 
que, pelo menos em parte, são independentes 
da missão organizacional. Birnbaum constata 
precisamente que os sectores mais empresa-
riais do discurso da liderança criticam a sua 
postura ligeiramente mais amigável com o 
pessoal como «uma forma engenhosa de des-
crever o desperdício, a ineficiência ou uma 

liderança titubeante e como uma justificação 
conveniente para a lentidão da mudança orga-
nizacional».

Recuperando uma imagem popular dos gesto-
res universitários como «pastores de gatos», 
ele sumaria a sua perspectiva de «liderança 
efectiva» citando a ambição de Clark Kerr em 
manter o «caos» da instituição «dentro de li-
mites razoáveis».

O livro com que Birnbaum anunciou a sua re-
forma foi um esforço para desacreditar três 
décadas de «modas passageiras de gestão» 
no ensino superior, incluindo o Total Equali-
ty Management e a RCM do próprio Massy. 
Por outro lado, Birnbaum, juntamente com 
muitos outros na sua disciplina, é autor de um 
retrato favorável da implantação estratégica, 
pelos gestores, de comissões e instituições 
de pessoal académico como as «lixeiras» de 
governação. Baseando-se numa imagem pro-
posta por Cohen e March, e entusiasticamen-
te adoptada pelo discurso da liderança uma 
década depois, Birnbaum salienta a utilidade 
para a «liderança» de criar «lixeiras estrutu-
rais permanentes tais como o senado acadé-
mico».

Ele considera que as task forces, as comissões 
e outros receptáculos de lixo académico são 
«altamente visíveis, conferem estatuto àque-
les que participam, e não têm qualquer im-
portância instrumental para a instituição». A 
sua função real é «agir como amortecedores 
ou “drenos de energia” que absorvem pro-
blemas, soluções e participantes como uma 
esponja e evitam que estes espirrem e pertur-
bem áreas onde se pretende intervir».

Tal como no modelo de Massy, para Birn-
baum o termo «pessoas» significa em última 
instância «decisores» administrativos. As 
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«pessoas» deviam manter o lixo do pessoal 
académico «fora da arena das decisões». En-
quanto co-editor do manual da ASHE3 sobre 
organização e governação no ensino superior 
ao longo dos anos 1990, as visões de Birbaum 
sobre a «cibernética da organização académi-
ca» foram amplamente influentes, pelo me-
nos entre aqueles que estavam empenhados 
com os modelos de governação universitária 
enquanto liderança exercida por uma gestão 
forte, como uma indulgência benevolente dos 
seus próprios «seguidores».

Essencialmente, o modelo cibernético consis-
te em gerir ciclos de feedback tendo consciên-
cia da interconectividade sistemática. Consi-
derando a gestão como «troca social», Birn-
baum enfatiza até que ponto a gestão penetra 
num ambiente pré-existente «no qual existem 
muitos “dados” que restringem em grande 
medida o que pode ser feito», e aponta que, 
mesmo sendo possível a um presidente trans-
formar uma «comédia de Neil Simon… em 
Shakespeare», isso requer maior reformismo 
e a vontade de proporcionar aos demais um 
sentido mínimo de agência, para que, como 
salienta Birnbaum cinicamente, «em anos 
futuros, estes se possam lembrar como eles 
próprios se transformaram».

Ele conclui que os líderes têm de prestar 
atenção ao ambiente organizacional – ou mais 
precisamente, têm de monitorizá-lo – e não 
podem simplesmente dar ordens: «os líderes 
são tão dependentes dos seguidores como os 
seguidores são dos líderes» e «os presidentes 
devem encorajar o dissenso». Esta promoção 
do dissenso não equivale a encorajar a de-
mocracia organizacional. Consiste em forne-
cer uma informação mais precisa às «arenas 
de decisão», reduzindo o «erro do líder», de 
modo a induzir mais efectivamente mudanças 
no comportamento e valor dos membros da 

organização. No fundo, o modelo de gestão 
cibernética não tem que ver com permitir a 
opinião propriamente dita dos grupos não di-
rigentes, mas sim com recolher informação. 
Enquanto o discurso de docentes ou estudan-
tes pode ser uma fonte de informação, ele não 
é o único nem o principal modo pelo qual a 
presidência «recolhe dados». (Daí o «movi-
mento pró-avaliação» que está a varrer com 
as administrações por todo o país.)

Pelo contrário, Birnbaum frequentemente 
compara o administrador a um orador, muitas 
vezes um orador muito criativo, o autor, direc-
tor ou empresário da saga e do mito organi-
zacional, com poder para «interpretar o signi-
ficado organizacional». Em vez de «induzir a 
alienação através de ordens», os presidentes 
devem «tentar levar as pessoas a prestarem 
atenção às questões que são do interesse do 
administrador». Não se trata de democracia 
entre o pessoal, mas sim da utilidade de um 
sentido de democracia para as administra-
ções que pretendem promover a «mudança 
organizacional». Quando a propaganda e a 
criação de um mito ou missão organizacional 
falham, a liderança pode sempre fomentar a 
«formação organizacional» com financiamen-
to. Com o tempo, as unidades que cumprem a 
missão institucional recebem maior financia-
mento; as unidades que não, vão perdendo. 
«A subunidade “aprende” através da tentati-
va-erro num processo semelhante à selecção 
natural.»

Tanto Massy como a Fundação Sloane são 
explícitos na sua intenção em promover 
um modelo de gestão de teoria de sistemas 
através da U Virtual. Como na perspectiva 
de Birnbaum, o arco do jogo é fundamental-
mente progressivo. Os jogadores-presidentes 
obtêm resultados lentamente, com o tempo, 
intervindo no ambiente onde os outros gru-
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pos constituintes actuam, premiando certos 
comportamentos e punindo outros, principal-
mente através do financiamento: «muitas das 
decisões não geram reacções explícitas, mas 
iniciam tendências e comportamentos que 
evoluem no sentido de um resultado desejado 
pelo gestor.»

Se Birnbaum poderia ser designado um «da-
rwinista organizacional», Massy é o Malthus 
da gestão. No seu artigo «Lições do sistema 
de saúde», Massy enaltece o sistema de ges-
tão da saúde pela capacidade das segurado-
ras intervirem na relação médico/paciente. 
Se uma seguradora «nega o pagamento, isso 
desencadeia aprendizagem organizacional», 
pois «a probabilidade de os hospitais, clínicas 
e gabinete médicos repetirem o procedimen-
to em circunstâncias semelhantes é menor».

O mesmo princípio, de alimentar aqueles 
que colaboram com a visão da administração 
sobre a «missão institucional» e ao mesmo 
tempo deixar à fome a oposição, rege todas 
as dimensões do jogo de treino de gestão de 
Massy. O conceito organizador do jogo é a re-
presentação, durante um período de dez anos, 
das consequências dos ajustes presidenciais 
na orçamentação anual.

Como diz um dos colaboradores de Massy na 
Fundação Sloan, o «dinheiro» é o «fio» que 
tece toda esta visão: «qualquer decisão se 
traduz, directa ou indirectamente, em receita 
ou despesa. Ao considerar como conceber a 
universidade como um sistema, concluímos 
que não há melhor forma do que o processo 
de orçamentação anual. O modo como o joga-
dor, ou o presidente, vê finalmente toda a ins-
tituição de forma sinóptica é através de fluxos 
financeiros.» Usado inicialmente em escolas 
de educação (como Columbia, NYU, U. Kan-
sas, etc.) como ajuda à docência nas aulas de 

licenciatura sobre liderança educativa, os ce-
nários do jogo são geralmente apresentados 
com uma versão do imperativo fiscal motor: 
«a tua tarefa… consiste em manter estável a 
receita, no mínimo, e de preferência aumentá-
-la e gastá-la de formas que façam avançar a 
instituição.»

O jogo tem como objectivo gerar uma sub-
jectividade administrativa particular. Uma di-
mensão da personalidade administrativa que 
o jogo consegue evocar com êxito é a sobre-
carga de informação. O desktop da gestão está 
cheio de dados, mas cada um representa uma 
reivindicação concorrente por recursos. Es-
tes recursos podem ser traduzidos em meios 
de sustento e boas obras potenciais, ou, como 
diz Massy, «a diversidade de valores que 
abunda em qualquer instituição do ensino su-
perior». O efeito geral é de fadiga, incluindo 
fadiga moral: «cada grupo argumenta pela 
sua visão em termos de princípios elevados, 
muitas vezes reforçados pelo facto do sucesso 
também promover interesses próprios.»

A redução da realidade a fluxos de receita 
torna-se uma solução para os principais senti-
mentos que a administração tem do seu ponto 
de vista: sobrecarga de informação e algo que 
se pode chamar de «fadiga de valores». Como 
confessou um administrador da USC a David 
Kirp, «se não tens uma visão, a RCM torna-se 
a tua visão». O jogo ensina um conjunto muito 
específico de sentimentos e valores a poten-
ciais futuros administradores. Ele ensina a 
utilidade de manter um numeroso corpo de 
pessoal descartável tanto para corresponder 
aos objectivos financeiros como para reestru-
turações rápidas que permitam ir ao encon-
tro de novas prioridades presidenciais. Ensi-
na aquilo a que poderei chamar uma «teoria 
administrativa da agência», na qual decisões 
de gestão parecem conduzir a história. Até 
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ensina o que pode ser chamado de «teoria ad-
ministrativa do valor», na qual o trabalho dos 
«decisores» (à la George W. Bush, «sou eu 
quem decide!»), e não os esforços exaustivos 
de uma vasta força de trabalho, parece ser res-
ponsável pela acumulação de bens privados e 
públicos no processo de funcionamento da 
universidade. Como disse aos seus estudan-
tes da Universidade de Columbia o director 
de um colégio que usa o jogo: «os administra-
dores mais velhos são os motores que empur-
ram a instituição para a frente – e como um 
grande comboio, quanto maior a instituição, 
mais motores são necessários para conduzir a 
instituição para a frente» (Hankin).

No mundo ao contrário da administração edu-
cativa, torna-se possível para um grupo de es-
tudantes da NYU jogar o jogo de Massy e con-
cluir que o cenário de «melhorar o ensino» do 
jogo seria melhor servido por uma aceleração 
massiva do despedimento de professores ad-
juntos. Em última instância, o jogo ensina a 
estes futuros administradores a pedagogia 
que Paul Lauter constata ser já imanente nas 
instituições que ele modela:

As universidades ensinam através do 
que são. Quando uma grande univer-
sidade com uma dotação de 11 mil mi-
lhões de dólares ajuda a empobrecer 
uma cidade já indigente ao usar o «out-
sourcing» para diminuir os salários dos 
trabalhadores do refeitório, está a ensi-
nar quem é que conta e quem é que de-
cide no mundo urbano actual. Quando 
uma grande universidade espolia o seu 
pessoal reformado a 7450 dólares por 
ano, enquanto estabelece para o seu 
CEO uma pensão mensal de 42 mil dó-
lares, está a ensinar quem é importante 
e quem não é. Quando uma cidade ame-
ricana na qual uma grande universidade 

desenvolve a sua pesquisa médica tem 
uma taxa de mortalidade infantil maior 
do que a Costa Rica, estão a ser dadas 
lições sobre prioridades. Quando 60-70 
por cento das horas lectivas numa gran-
de universidade – e em muitas, mas não 
todas as grandes universidades – são 
dadas por pessoal temporário, muito do 
qual pago abaixo do limiar da pobreza, 
sem quaisquer benefícios, gabinetes ou 
segurança laboral, está a implementar-
-se uma redefinição do ensino como 
uma «indústria de serviços».

Na realidade, existem dois mundos distintos 
de experiência de pessoal que são modelados 
na U Virtual. Há o mundo do pessoal efectivo, 
que deve ser influenciado mais arduamente, 
envolvendo um esforço extenuante da parte 
dos administradores. Em termos relativos, 
vencer os obstáculos que representam o pes-
soal fixo implica muito suor e frustração para 
o administrador; em último caso, é preciso 
oferecer-lhes incentivos à reforma, para saí-
rem do caminho, e criar constantemente no-
vos fóruns ou receptáculos de lixeira para as 
suas opiniões. Sujeito à disciplina financeira 
malthusiana e à mitogénese organizacional 
do quadro de gestão, como tem sido exten-
sivamente teorizado por Birnbaum, Massy e 
outros, o mundo do trabalho efectivo não é 
fácil para a maioria daqueles que o ocupam.

O mundo que o jogo modela para os «outros» 
trabalhadores, a maioria não efectiva, é bem 
diferente. Estes podem ser descartados de 
forma rápida e limpa. Apesar de representa-
rem a maioria da faculdade, exigem uma frac-
ção mínima do tempo e da atenção da gestão. 
O seu uso extensivo permite aos jogadores 
avançarem na maioria das dimensões da mis-
são institucional com maior rapidez. É nesta 
dimensão do jogo – na recompensa pela capa-
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cidade da gestão de «ajustar a combinação» 
de mão-de-obra às mudanças dos seus senti-
dos de «missão» – que encontramos a visão 
de Massy e da Fundação Sloane para o futuro.

Numa reunião da Universidade da Pensilvâ-
nia cheia de administradores, engenheiros de 
jogos e potenciais utilizadores do jogo, Jesse 
Ausubel, o director do projecto Sloane, falou 
sobre a sua própria trajectória na criação de 
sistemas de modelação usados para o coman-
do e controlo em tempo real de operações 
complexas da indústria da energia (como a 
refinaria de petróleo). Com alguma melanco-
lia, observou que o lançamento actual da U 
Virtual é para «o ensino e a aprendizagem, 
e não para o controlo operacional em tempo 
real». Contudo, continuou: «não seria uma 
surpresa se alguns dos presentes nesta reu-
nião viessem a ajudar a melhorar a tecnolo-
gia da simulação universitária, para que, em 
dez anos, tenhamos modelos que sirvam para 
controlar, para uma gestão decisiva. No pre-
sente, é já um grande passo em frente: temos 
um jogo.»

No futuro, promete-nos a Fundação Sloane, 
toda a força de trabalho será feita informa-
cionalmente, de acordo com os interesses do 
controlo em tempo real, por uma gestão ainda 
mais decisiva. Não serão precisas mais brin-
cadeiras, nem mesmo com as armadilhas da 
democracia universitária. l

Marc Bousquet é Professor Associado do Departamen-
to de Filme e Media da Universidade de Emory. A sua 
investigação centra-se nas áreas da cultura, do digitalis-
mo e da educação universitária.

Tradução feita com base na versão original: “Manage-
ment’s control panel”, Towards a global autonomous uni-

versity. The Edu-Factory Collective; Autonomedia, New 
York, 2009. Disponível em https://www.gold.ac.uk/me-
dia/Towards_A_Global_Autonomous_University.pdf. 
E com recurso à versão espanhola “En los mandos de 
control de la consola de la gestion”, A universidade em 
conflito: capturas e fugas no mercado global do saber, Tra-
ficante de suenos. Disponível em http://www.trafican-
tes.net/sites/default/files/pdfs/La%20Universidad%20
en%20conflicto-TdS.pdf. Tradução de Ana Rita Amaral.

Notas:

1 Tradução feita com base na versão original: The Edu-
-Factory Collective, «Management’s control panel», em 
Towards a global autonomous university, Nova Iorque: 
Autonomedia, 2009. Disponível em www.gold.ac.uk/
media/Towards_A_Global_Autonomous_University.
pdf. E com recurso à versão espanhola: «En los mandos 
de control de la consola de la gestion», A universidade 
em conflito: capturas e fugas no mercado global do saber, 
Traficante de suenos. Disponível em www.traficantes.
net/sites/default/files/pdfs/La%20Universidad%20
en%20conflicto-TdS.pdf.

2 Nota da versão espanhola: Virtual U significa mu-
dança de sentido virtual. Neste caso, U tem um duplo 
sentido, tanto de mudança de direcção como de Univer-
sidade.

3 Association for the Study of Higher Education (www.
ashe.ws).
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Oito teses sobre 
a universidade: 
hierarquização e 
instituições do comum
Alberto De Nicola e Gigi Roggero

1.

Bill Readings escreveu The University in Ruins 
(A Universidade em Ruínas) em meados dos 
anos 1990. A universidade pública está em ruí-
nas, a universidade de massas está em ruínas 
e a universidade enquanto espaço privilegia-
do da cultura nacional está em ruínas. A mes-
ma cultura nacional está em ruínas. Lemos 
este processo da perspetiva da nossa partici-
pação em movimentos do trabalho vivo: este 
é o ponto de vista a partir do qual situamos a 
nossa análise. E a crise da universidade, e da 
cultura nacional também, foi influenciada em 
primeiro lugar por estes movimentos. Assim, 
não temos qualquer nostalgia: este é o estilo 
em que abordamos a nossa análise. De facto, a 
corporização e a criação da «universidade glo-
bal», para usar as palavras de Andrew Ross, 
não são uma imposição unilateral. Trata-se de 
processos baseados em relações sociais. Isto 
é o mesmo que dizer relações de força. Não 
é útil opor este processo em nome do passa-

do, porque nós contribuímos para a ruptura 
com esse passado. Ao invés, temos de trans-
formar esse processo num campo de conflito. 
Devemos atacar esses processos num estado 
já avançado, esse é o problema. Precisamos 
de analisar esses processos para descobrir 
formas de resistências e linhas de fuga.

2.

O que é a universidade hoje em dia? Do ponto 
de vista capitalista, é um dos locais para a hie-
rarquização da força de trabalho. Os mecanis-
mos de valorização, desvalorização, mobilida-
de social e segmentação da força de trabalho 
baseada no conhecimento e no controlo da 
produção do conhecimento. Mas a universi-
dade não é apenas o local de tal controlo, por-
que existe um derramamento da produção 
de conhecimento a partir das instituições de 
educação: encontra-se difundida nas redes 
de cooperação social. Estas redes são ambi-
valentes, uma combinação conflituosa de au-
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tonomia e comando capitalista, de lutas por 
liberdade e resultados mercantilizados. En-
tão, no contexto mais vasto da metrópole, a 
universidade torna-se cada vez menos central 
nas hierarquias capitalistas. Mesmo assim, 
mantém-se como um local de grande concen-
tração espácio-temporal da força de trabalho.

3.

Como é o valor produzido na universidade? 
Quando o conhecimento se torna um meio 
de produção central, o problema capitalista 
é como o mensurar. Na última ronda de dis-
cussão na edu-factory1, escrevemos que na-
quilo que se denomina capitalismo cognitivo 
também existe uma «cognitivização da men-
suração». O que equivale a dizer a imposição 
de unidades artificiais de mensuração para 
reduzir o conhecimento vivo a conhecimento 
abstrato. O copyright e os sistemas de patentes, 
sistemas de créditos, a acumulação de capital 
social e humano, a produção de referências 
bibliográficas para investigadores e professo-
res (Matteo Pasquinelli fala sobre uma espécie 
de «economia da referência») são exemplos 
de tais unidades artificiais. Estas também são 
unidades artificiais para mensurar o valor de 
cada instituição na hierarquia universitária. O 
culto liberal da meritocracia está morto, e, de 
todas as formas, nós não temos pena. Hoje, a 
universidade corporativa é baseada numa ren-
da parasitária. Sendo, nesta perspectiva, para-
digmática do capitalismo contemporâneo.

4.

A hierarquização da universidade não é regida 
por uma dialéctica de inclusão e exclusão. No 
capitalismo global contemporâneo não existe 
mais nenhum outro fora, não existe nenhum 
fora entre a universidade e a metrópole, existe 

apenas um dentro marcado por relações de ex-
ploração. Inclusão diferencial é a resposta dos 
movimentos que nos anos 1960 e 1970 desafia-
ram a governança universitária. Por exemplo, 
nos Estados Unidos, a resposta ao movimento 
Black Power e à criação de instituições autóno-
mas de Estudos Negros foi uma combinação 
entre repressão brutal e inclusão diferencial. 
Isto é evidenciado, como Noliwe Rooks ilus-
trou recentemente, pelas estratégias da Fun-
dação Ford e o seu financiamento selectivo a 
programas de Estudos Negros, os quais favo-
reciam moderados e marginalizavam radicais. 
Assim, a contemporânea governança universi-
tária procura incluir para poder controlar. Mas 
isto também significa que tal governança é 
um processo continuamente aberto à crise e 
baseado na impossibilidade de formas clássi-
cas de governar o trabalho vivo. Neste quadro, 
descrito eficazmente por Mezzadra e Neilson, 
a produção de fronteiras torna-se o maior dis-
positivo de governança e de multiplicação de 
regimes de trabalho: as fronteiras não são li-
nhas que dividem entre processos de inclusão 
e exclusão, mas sim áreas móveis, flexíveis e 
variáveis de hierarquização.

5.

Mas existe sempre um excesso dentro desta 
inclusão: trabalho vivo/conhecimento. Deste 
ponto de vista, as fronteiras são também lo-
cais de resistência e linhas de fuga. Trabalha-
dores precários e estudantes – enquanto tra-
balhadores, e não força de trabalho integrada 
hierarquicamente no processo de educação 
– são sujeitos fronteiriços. Isto não signifi-
ca que sejam figuras marginais e oprimidas 
que não estão totalmente incluídas: são um 
excesso potencial no processo de hierarqui-
zação. Aprendemos uma lição importante na 
recente mobilização de «investigadores pre-
cários» em Itália: quando os investigadores 
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precários reivindicam exclusivamente o re-
conhecimento do seu lugar na hierarquia da 
força de trabalho e a sua inclusão na torre de 
marfim, este excesso é politicamente encer-
rado. Deste ponto de vista, a «classe criativa» 
ou os «trabalhadores do conhecimento» não 
são simples categorias de teorias sociológi-
cas. São, antes de mais, conceitos políticos. 
Por um lado, legitimam o fora de prazo e inu-
tilizável «conceito de divisão internacional do 
trabalho» e «o espetro correlativo de traba-
lhadores especializados, semi-especializados 
e não-especializados» (Mezzadra e Neilson). 
A divisão entre trabalho intelectual e manual 
– bem com a divisão de género do trabalho, 
a divisão entre trabalho produtivo e não pro-
dutivo, entre trabalho cognitivo e afectivo, 
etc. – não é objetiva, mas um dispositivo para 
hierarquizar e controlar a força de trabalho. 
Por outro lado, os actores da «classe criativa» 
pretendem reivindicar os seus direitos legais 
no regime de inclusão diferencial, mas não 
querem colocar o próprio regime em questão.

6.

A universidade não é central para a produção 
capitalista. Mas é central como local político. 
Na última ronda da edu-factory vimos alguns 
bons exemplos de estudantes de licenciatura, 
estudantes pós-graduados e trabalhadores 
precários por todo o mundo: da China aos 
Estados Unidos, da Grécia a Itália, da África 
do Sul a França. Usando os termos do «ope-
raísmo» italiano, a relação entre a composição 
técnica de classe (fundamentalmente baseada 
na divisão capitalista do trabalho), a compo-
sição política de classe, a qual aponta para a 
combinação entre relações de exploração e 
processos de subjetivação, conflitos e identi-
ficação coletiva: assim, os trabalhadores da 
universidade (o que é o mesmo que dizer es-
tudantes e trabalhadores precários) são cen-

trais na composição política de classe, e não 
na sua composição técnica. Dentro das lutas 
dos trabalhadores e na composição de classe 
existe uma hierarquia, ainda que não determi-
nada pela hierarquia capitalista: pelo contrá-
rio, é baseada na articulação entre posições 
no sistema de produção e de subjectividade, 
isto é, uma potencial recusa da hierarquia 
capitalista. Tal hierarquia é continuamente 
colocada em questão pelas próprias lutas. 
Há uma relação entre a composição técnica 
e política, mas não de homologia e simetria. 
Então, como podemos nós transformar a uni-
versidade num local onde a luta e o êxodo 
sejam políticos? Esta é a questão. De facto, a 
metáfora da «edu-factory» não significa que 
a universidade seja o mesmo que as fábricas 
industriais. Significa antes que temos de nos 
organizar a nós próprios, tal como os traba-
lhadores industriais fizeram, mas de uma for-
ma diferente e com diferentes tipos de insti-
tuições.

7.

Esta é a base específica da questão da tradu-
ção. A difusão de uma universidade anglófona 
como modelo da «universidade global» acon-
tece através de uma tradução contínua: «tra-
dução homolingual», para usar as categorias 
eficazes de Naoki Sakai e Jon Solomon. Por 
exemplo, em Itália, o modelo da universida-
de-empresa não foi totalmente desenvolvido, 
mas misturado com a conservação do poder 
académico feudal. Porém, isto não contras-
ta a tendência para a corporativização. Pelo 
contrário, o poder feudal é uma forma par-
ticular em que o modelo empresarial é tra-
duzido para o sistema universitário italiano. 
A interrupção da tradução capitalista na uni-
versidade global não representa o retorno à 
cultura da universidade nacional, mas coloca 
o problema da tradução (ou seja, da «tradu-
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ção homolingual»), a partir do ponto de vista 
do trabalho/conhecimento vivo. A «tradução 
homolinguística/homolingual» refere-se à 
questão da relação entre composição técni-
ca e política de classe, entre singularidade 
e produção do comum, bem como à comu-
nicação entre lutas. Esta tradução move-se 
numa dimensão espácio-temporal autóno-
ma que intersecta o plano capitalista global, 
mas não coincide com ele. Hoje, alguém que 
use modelos historicistas e tradicionais de 
centro/periferia não é capaz de analisar o 
desenvolvimento do capitalismo global. Em 
primeiro lugar, não foi capaz de entender que 
esse modelo foi destruído por lutas e pela ir-
rupção das margens no centro.

8.

Habitar nas ruínas, esta foi a questão posta por 
estas leituras. O que equivale a dizer habitar 
sem qualquer nostalgia. Mas também habitar 
sem que nos fechemos em guetos electivos. 
Habitar nas ruínas traz à superfície, para nós, 
o problema central: como podemos organizar-
-nos para a libertação do poder do conhecimen-
to/trabalho vivo? Como podemos romper os 
filtros e ultrapassar os guardiões da inclusão 
diferencial, governança universitária e a sua 
renda parasitária? Temos de distinguir entre 
gueto e autonomia. O gueto é completamente 
funcional à governança do regime: é uma for-
ma particular de inclusão diferencial. Autono-
mia é a libertação do poder colectivo. É lutas 
e êxodos, resistência e linhas de fuga, a recu-
sa do conhecimento dominante e a produção 
do conhecimento vivo antagonista. Chandra 
Talpade Mohanty afirma que o que constitui 
segregação, do ponto de vista do poder, pode 
ser transformado em autonomia para criar co-
nhecimento antagonista, de um ponto de vista 
transformador. Este ponto de vista é consti-
tuído por minorias actuantes, não enquanto 

marginais mas minorias centrais. Temos de 
abandonar o ponto de vista da maioria, ou seja, 
o universalismo e a exportação de modelos 
universais. A grande questão que concerne às 
instituições implica a necessidade de ir além 
da dialéctica entre acção institucional e não 
institucional. Habitar nas ruínas implica lutas e 
resistência contra a universidade empresarial, 
actuando nas fronteiras e na construção ime-
diata de instituições do comum. Como a edu-
-factory mostra, por todo o mundo existe uma 
variedade de experiências de auto-educação, 
universidade autónomas e redes organizadas 
de produção de conhecimento antagonista. 
Agora, o problema principal é a organização e 
a tradução destas instituições do comum. Isto 
é, instituições continuamente abertas à sua 
própria subversão, não universalista mas ba-
seada em singularidades irredutíveis, visando 
a construção do comum e de um comando co-
lectivo dentro da cooperação social. l
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Notas sobre a edu-
factory e o capitalismo 
cognitivo
George Caffentzis e Silvia Federici

Na sequência da nossa «História do Traba-
lho» do Comité para a Liberdade Académica 
em África (CAFA), partilhamos aqui algumas 
reflexões sobre dois conceitos que têm sido 
centrais nesta discussão: a edu-factory1 e o 
capitalismo cognitivo.

Em primeiro lugar, estamos de acordo com 
o ponto fulcral da discussão sobre o prospec-
to da edu-factory: o que era a fábrica é agora 
a universidade. Onde antes exista a fábrica, 
como espaço paradigmático da luta entre tra-
balhadores e capitalistas, hoje existe a univer-
sidade, como espaço-chave de conflito, local 
onde estão em jogo a propriedade do conhe-
cimento, a reprodução da força de trabalho e 
a criação de estratificações sociais e culturais. 
Isto para dizer que a universidade não é ape-
nas mais uma instituição que está sujeita ao 
controlo soberano e governamental, mas um 
lugar crucial onde as lutas sociais mais am-
plas são ganhas ou perdidas.

O apoio dado pelo CAFA às lutas nas univer-
sidades africanas seguiu as mesmas análises 
e lógicas. As universidades são espaços im-
portantes onde a luta de classes ocorre, e não 

apenas na Europa ou na América do Norte. 
Insistimos neste ponto perante os críticos da 
universidade pós-colonial, que depreciaram 
qualquer esforço em defesa dos sistemas de 
educação por os verem decalcados da edu-
cação colonial. Argumentamos que as lutas 
universitárias em África expressam uma re-
cusa em deixar que o capital internacional 
(1) tome decisões a respeito das condições 
de trabalho, (2) se aproprie da riqueza inves-
tida nestas instituições, pagas pelas pessoas, 
e (3) suprima a democratização e politização 
da educação, crescente nos campus africanos 
nas décadas de 1980 e 1990.

Mais genericamente, da mesma forma que 
nos opomos ao encerramento de fábricas 
onde os trabalhadores lutaram para obterem 
controlo sobre o trabalho e os salários – es-
pecialmente se esses trabalhadores estavam 
determinados em lutar contra este encerra-
mento –, estamos também de acordo que se 
deve resistir ao desmantelamento da educa-
ção pública, mesmo quando as escolas são 
igualmente instrumentos de dominação de 
classe e de alienação. Esta é uma contradi-
ção de que não nos podemos desfazer e que 
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está presente na nossa luta. Quer seja quan-
do lutamos pela educação como pela saúde, 
pela habitação, etc., é uma ilusão pensar que, 
sempre que o desejemos, podemos colocar-
-nos fora das relações capitalistas e, a partir 
daí, construirmos uma sociedade nova. Como 
os movimentos estudantis por todo o mundo 
já mostraram, as universidades não são ape-
nas os berçários de uma elite neoliberal, são 
também espaços de debate, contestação da 
política institucional e de reapropriação de 
recursos.

É a partir destes debates, lutas e reapropria-
ções, e conectando as lutas nos campus uni-
versitários com as que ocorrem noutros pon-
tos da fábrica social, que se criam formas alter-
nativas de práticas de educação. Em Itália, por 
exemplo, com o contrato colectivo de 1974, os 
trabalhadores metalomecânicos conseguiram 
ganhar 150 horas por ano de licença de estu-
dos paga, durante a qual, juntamente com pro-
fessores, maioritariamente provenientes do 
movimento estudantil, organizaram curricula 
que analisavam a organização capitalista do 
trabalho, e também nos seus próprios locais 
de trabalho. Nos Estados Unidos, desde os 
anos 1960, os campus universitários têm sido 
um dos centros do movimento antiguerra, 
produzindo uma importante análise acerca do 
complexo militar-industrial e do papel das uni-
versidades no seu funcionamento e expansão. 
Em África, os campus universitários foram 
centros de resistência ao ajustamento estrutu-
ral e de análise das suas implicações. Esta é 
certamente uma das razões por que o Banco 
Mundial está tão desejoso de os desmantelar.

A luta na edu-factory é hoje especialmente 
importante por causa do papel estratégico 
do conhecimento no sistema de produção, 
num contexto em que o «enclausuramento» 
do conhecimento (a sua privatização, mer-

cantilização, expropriação, através dos regi-
mes de propriedade intelectual) é um pilar da 
reestruturação económica. Preocupa-nos, no 
entanto, não sobrestimar esta importância e/
ou usar o conceito de edu-factory para esta-
belecer novas hierarquias no que respeita ao 
trabalho e a formas de acumulação capitalista.

Esta preocupação emerge da nossa leitura do 
uso que é feito do conceito de «capitalismo 
cognitivo», em declarações postas a circular 
pelo Conricerca, assim como no trabalho de 
alguns autónomos italianos. É verdade que 
necessitamos de identificar as formas prin-
cipais de acumulação capitalista em todas 
as suas diferentes fases e reconhecer a sua 
«tendência» para a hegemonização (embora 
não homogeneização) de outras formas de 
produção capitalista. Mas não devemos dei-
xar de lado as críticas de teorias marxistas 
desenvolvidas pelo movimento anticolonial 
e pelo movimento feminista, que mostraram 
que a acumulação capitalista floresceu preci-
samente pela capacidade de organizar simul-
taneamente desenvolvimento e subdesenvol-
vimento, trabalho assalariado e não assalaria-
do, produção que exige os mais altos níveis 
de conhecimento tecnológico e produção não 
especializada em conhecimento tecnológico. 
Por outras palavras, não devemos pôr de lado 
o argumento de que é precisamente através 
destas disparidades, das divisões por elas 
criadas na classe trabalhadora e da capaci-
dade de transferir riqueza/mais-valia de um 
pólo a outro que a acumulação capitalista se 
expandiu, mesmo perante tanta luta.

Há tantas questões envolvidas que apenas as 
podemos tocar ao de leve nestas notas. Que-
remos, sobretudo, concentrar-nos aqui nas 
implicações políticas do uso da noção «capi-
talismo cognitivo», mas deixamos alguns pon-
tos que merecem discussão.
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Em primeiro lugar, a história do capitalismo 
devia demonstrar que a subsunção capitalista 
de todas as formas de produção não requer a 
extensão do nível de ciência e tecnologia atin-
gidos em nenhuma fase do desenvolvimento 
capitalista a todos os trabalhadores que con-
tribuem para o processo de acumulação. É 
hoje reconhecido, por exemplo, que o siste-
ma da plantação estava organizado segundo 
directrizes capitalistas e que foi, de facto, um 
modelo para a fábrica. Contudo, os escravos 
utilizados na apanha de algodão no Sul dos 
Estados Unidos em 1850 não trabalhavam se-
gundo o nível tecnológico já disponível para 
os trabalhadores da indústria têxtil do Norte 
dos Estados Unidos, ainda que o seu produ-
to fosse a matéria-prima dessas mesmas fá-
bricas. Significa isto que os escravos do Sul 
eram trabalhadores industriais ou, vice-ver-
sa, que os assalariados do Norte eram traba-
lhadores de plantação? De forma semelhan-
te, até hoje, o capitalismo ainda não mecani-
zou o trabalho doméstico, apesar do facto de 
o trabalho não assalariado das mulheres ser 
uma fonte-chave de acumulação para o capi-
tal. Uma vez mais, porque é que, no pico de 
uma era de «capitalismo cognitivo», testemu-
nhamos uma expansão do trabalho em condi-
ções de para-escravatura, ao nível mais baixo 
do desenvolvimento tecnológico – trabalho 
infantil, trabalho nas sweatshops2, trabalho 
nas novas plantações agrícolas e minas na 
América Latina e em África, etc.? Podemos 
dizer que trabalhadores nestas condições 
são «trabalhadores cognitivos»? São eles e 
as sua lutas irrelevantes para e/ou fora do 
circuito de acumulação capitalista? Porque é 
que o trabalho assalariado, em tempos consi-
derado a forma definitiva do trabalho capita-
lista, não foi até hoje estendido nem sequer 
à maioria dos trabalhadores na sociedade 
capitalista?

Estes exemplos, e estas questões, sugerem 
que o trabalho pode ser organizado para 
acumulação capitalista e segundo normas 
capitalistas sem que o trabalhador o faça ao 
nível médio do conhecimento tecnológico e 
científico aplicado nos pontos de produção 
capitalista mais desenvolvidos. Sugerem tam-
bém que a lógica do capitalismo só pode ser 
apreendida olhando para a totalidade das suas 
relações e não apenas para o ponto mais alto 
do seu desenvolvimento tecnológico e cientí-
fico. O capitalismo tem produzido, sistemática 
e estrategicamente, disparidades através da 
divisão internacional e sexual do trabalho e 
através também do «subdesenvolvimento» de 
sectores particulares da sua produção, e estas 
disparidades não têm sido minimizadas, mas 
de facto aprofundadas, com a integração da 
ciência e da tecnologia no processo produti-
vo. Por exemplo, na era do trabalho cognitivo, 
a maioria dos africanos não tem acesso à In-
ternet, ou até mesmo a um telefone, e mesmo 
a minúscula minoria que tem acesso tem-no 
durante apenas limitados períodos de tempo, 
dada a disponibilidade intermitente de elec-
tricidade. De forma semelhante, a iliteracia, 
especialmente entre as mulheres, cresceu 
exponencialmente desde os anos 1970 até ao 
presente. Noutras palavras, o salto em frente 
para muitos trabalhadores tem sido acompa-
nhado por um salto para trás para muitos ou-
tros, que estão hoje ainda mais excluídos do 
«discurso global» e certamente não estão em 
posição de participar nas redes de coopera-
ção global que têm a Internet por base.

Em segundo, e mais importante, lugar estão 
as implicações políticas de um uso de «capi-
talismo cognitivo» e de «trabalho cognitivo» 
que ofusca a importância continuada que têm 
outras formas de trabalho como contribuintes 
para o processo de acumulação.
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Há o perigo de, ao privilegiarmos um tipo de 
capital (e portanto um tipo de trabalhador) 
como sendo o mais produtivo, o mais avan-
çado, o mais representativo do paradigma 
contemporâneo, etc., criarmos uma nova 
hierarquia de luta e incorporarmos um tipo 
de activismo que se opõe a uma recomposi-
ção da classe trabalhadora. Outro perigo é o 
de falharmos a antecipação de movimentos 
estratégicos através dos quais o capitalismo 
pode reestruturar o processo de acumulação 
aproveitando-se das desigualdades existentes 
no interior da força de trabalho global. A for-
ma como o ultimo ímpeto de globalização foi 
atingido é exemplar deste caso.

No que diz respeito ao perigo de repercutir 
no nosso activismo as hierarquias do trabalho 
criadas pela extensão das relações capitalis-
tas, há muitas coisas que podemos aprender 
com o passado. Como demonstra a história da 
luta de classes, privilegiar um sector da classe 
trabalhadora em relação aos outros é o cami-
nho mais seguro para a derrota. Indubitavel-
mente, alguns tipos de trabalhadores tiveram 
um papel crucial em determinadas fases do 
desenvolvimento capitalista. Mas a classe tra-
balhadora pagou um preço alto por uma ló-
gica revolucionária que estabeleceu uma hie-
rarquia de sujeitos revolucionários, decalcada 
da hierarquia da organização capitalista do 
trabalho. Os activistas socialistas/marxistas 
na Europa perderam de vista o poder revolu-
cionário do «campesinato» mundial. Mais do 
que isso, os movimentos camponeses foram 
destruídos (ver o caso de ELAS na Grécia) 
pelos comunistas, que consideravam que 
apenas o trabalhador fabril era organizável e 
«verdadeiramente» revolucionário. Os socia-
listas/marxistas perderam igualmente de vis-
ta a quantidade imensa de trabalho (domésti-
co) que era feito para produzir e reproduzir 
trabalhadores industriais. O imenso «iceber-

gue» de trabalho no capitalismo (para usar a 
metáfora de Maria Mies) tornou-se invisível 
pela tendência de olhar apenas para a ponta 
do icebergue que é o trabalho industrial, en-
quanto o trabalho do qual depende a reprodu-
ção da força de trabalho se manteve invisível, 
o que resultou no movimento feminista ter 
sido frequentemente enfrentado e considera-
do como algo alheio à luta de classes.

Ironicamente, sob o regime do capitalismo 
industrial e do trabalho fabril, foram os mo-
vimentos camponeses do México, da China, 
de Cuba, do Vietname e, em grande medida, 
da Rússia que levaram a cabo as revoluções 
do século XX. Nos anos 1960, o ímpeto de 
mudança a nível global veio da luta anticolo-
nial, incluindo a luta contra o Apartheid e pelo 
poder negro nos Estados Unidos. Hoje, são 
os povos indígenas, os camponeses, os de-
sempregados no México (Chiapas, Oaxaca), 
Bolívia, Equador, Venezuela, os agricultores 
da Índia, os trabalhadores das maquilas na 
fronteira dos Estados Unidos com o México, 
os trabalhadores imigrantes nos Estados Uni-
dos, etc., quem lidera as lutas mais «avança-
das» contra a extensão das relações capitalis-
tas a nível global.

Sejamos muito claros. Chamamos a atenção 
para estas questões não de forma a minimi-
zar a importância das lutas na edu-factory, 
das formas como a Internet tornou possível 
a criação de novos tipos de comuns que são 
cruciais para a nossa luta, mas porque teme-
mos que possamos repetir erros que, em úl-
tima instância, podem isolar aqueles que tra-
balham e lutam nestas redes. Deste ponto de 
vista, pensamos que o movimento «não glo-
bal» (apesar de todas as dificuldades) foi um 
passo em frente, pela sua capacidade de ar-
ticular reivindicações e formas de activismo 
que projectavam a luta globalmente, criando 
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uma novo tipo de internacionalismo que fizes-
se convergir programadores de computador, 
artistas e outros edu-trabalhadores num só 
movimento, cada um dando a sua contribui-
ção específica.

Para esta recomposição politica ser possível, 
contudo, precisamos de olhar para a conti-
nuidade da nossa luta através das diferenças 
das nossas posições na divisão internacional 
do trabalho e articular as nossas exigências 
e estratégias de acordo com essas diferenças 
e a necessidade de as ultrapassar. Assumindo 
que uma recomposição da força de trabalho 
já está a ocorrer, uma vez que o trabalho se 
está a homogeneizar – por um processo que 
alguns definiram como «tornando-se trabalho 
comum» – não serve. Não podemos utilizar 
o termo «cognitivo» de uma forma tão ampla 
que qualquer trabalho de torne trabalho «cog-
nitivo», correndo o risco de fazer equações 
sociais arbitrárias e de ofuscar o nosso enten-
dimento do que existe de novo relativamente 
ao «trabalho cognitivo» na presente fase do 
capitalismo. É arbitrário, por exemplo, assi-
milar sob a etiqueta «cognitivo» o trabalho 
de um/a trabalhador/a doméstico/a – seja 
imigrante ou não, seja ele/a mulher/mãe/
irmã ou um/a assalariado/a – ao de um pro-
gramador informático ou artista informático 
e, além disso, sugerir que o aspecto cognitivo 
do trabalho doméstico é algo novo, devedor 
do domínio de um novo tipo de capitalismo.

É certo que o trabalho doméstico, como to-
das as formas de trabalho reprodutivo, tem de 
facto uma forte componente cognitiva. Saber 
como ajustar a almofada de alguém acamado 
para que a pele não faça bolhas e os ossos não 
doam é uma ciência e uma arte que requer 
muita atenção, conhecimento e experimenta-
ção.

O mesmo é verdade em relação aos cuidados 
a ter com uma criança e à maior parte dos as-
pectos relacionados com o trabalho domésti-
co, quem quer que seja que o realize. Mas é 
precisamente quando olhamos para o vasto 
universo de práticas que constituem o trabalho 
reprodutivo, especialmente quando realizado 
dentro de casa, que vemos os limites da aplica-
ção do tipo de know-how tecnológico e baseado 
no computador em que «assenta o capitalismo 
cognitivo». Vemos que o conhecimento neces-
sário ao trabalho reprodutivo pode beneficiar 
certamente do uso da Internet (assumindo 
que há tempo e dinheiro para isso), mas não 
é o tipo de conhecimento que os seres huma-
nos, sobretudo as mulheres, desenvolveram 
durante um longo período de tempo, em con-
formidade mas também contra as exigências 
da organização capitalista do trabalho.

Devemos acrescentar que nada se ganha ao 
inserir o trabalho doméstico no campo do tra-
balho cognitivo, ao redefini-lo como «trabalho 
afectivo», ou, como alguns fizeram, «trabalho 
imaterial», ou, uma vez mais, «trabalho asso-
ciado ao cuidado». Para começar, devemos 
evitar fórmulas que impliquem uma separa-
ção entre corpo/mente, razão/emoção, em 
qualquer tipo de trabalho e os seus produtos.

Além do mais, substituir a noção de «trabalho 
reprodutivo», como era usada pelo movimen-
to feminista, pela de «trabalho afectivo» serve 
de facto para assimilar, sob a etiqueta «cog-
nitivo», o trabalho de um/a trabalhador/a 
doméstico/a (seja imigrante ou não, seja ele/a 
mulher/mãe/irmã ou um/a assalariado/a) 
ou o trabalho de uma trabalhador/a do sexo 
ao trabalho de programador informático ou 
artista informático? O que é realmente co-
mum no seu trabalho, tendo em conta toda 
a complexidade de relações sociais que man-
têm as suas diferentes formas de trabalho? O 
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que é comum, por exemplo, entre um homem 
programador informático ou artista ou pro-
fessor e uma mulher trabalhadora doméstica 
que, além do seu trabalho assalariado, deve 
também passar várias horas a realizar traba-
lho não assalariado tomando conta dos mem-
bros da sua família? (As mulheres imigrantes 
têm, muito frequentemente, membros da fa-
mília de quem cuidar nos países para onde 
imigram, ou devem enviar parte do seu salá-
rio para casa de forma a pagar àqueles que 
tomam conta dos membros da sua família.)

Mas acima de tudo, se o trabalho envolvido na 
reprodução de seres humanos – que ainda é 
uma parte substancial do trabalho efectuado na 
sociedade capitalista – é «cognitivo», no senti-
do de que não produz coisas mas «formas de 
existência», então o que é que há de novo no 
«trabalho cognitivo»? E, igualmente importan-
te, o que é que se ganha ao assimilar todas as 
formas de trabalho – mesmo enquanto tendên-
cia – sob uma etiqueta, excepto novamente o 
desaparecimento de alguns tipos de trabalho e 
a problemática politica que estes geram?

Não será que declarando que o trabalho do-
méstico é «trabalho cognitivo» falhamos, uma 
vez mais, a abordagem da questão da desva-
lorização deste tipo de trabalho na sociedade 
capitalista, o seu estatuto extensamente não 
assalariado, as hierarquias de género que são 
construídas com base nele e através da rela-
ção salarial? Não deveríamos perguntar, em 
vez disso, que tipo de organização se pode fa-
zer – para que os trabalhadores domésticos 
e os programadores informáticos se possam 
unir –, em vez de assumir que todos nós nos 
estamos a assimilar no mare magnum do «tra-
balho cognitivo»?

Tomar o trabalho reprodutivo como um pa-
drão também serve para questionar a assun-

ção prevalente de que a cognitivização do 
trabalho, no sentido da sua computorização 
/reorganização através da Internet, tem um 
efeito emancipatório. Um volume importante 
de escritos feministas desafiou a ideia de que 
a mecanização de vários aspectos do trabalho 
doméstico tenha reduzido o tempo de tarefas 
domésticas para as mulheres. O que muitos 
estudos revelaram de facto foi que a mecani-
zação aumentou o alcance do que era social-
mente considerado trabalho doméstico. O 
mesmo é verdade relativamente à infiltração 
da ciência e da tecnologia no trabalho domés-
tico, incluindo o cuidado com as crianças e o 
trabalho sexual. Por exemplo, a dissemina-
ção de computadores pessoais, para aqueles 
trabalhadores domésticos que têm dinheiro 
e tempo para os usar, pode ajudar a aliviar o 
isolamento e a monotonia do trabalho domes-
tico através do chat e das redes sociais. Mas 
a criação de comunidades virtuais não alivia o 
aumento do problema da solidão, nem ajuda a 
luta contra a destruição de laços comunitários 
e a proliferação de mundos gradeados.

Concluindo, noções como «trabalho cogni-
tivo» e «capitalismo cognitivo» devem ser 
usadas sabendo que representam uma parte, 
ainda que vanguardista, do desenvolvimento 
capitalista e que formas diferentes de conhe-
cimento e trabalho cognitivo existem e não 
podem ser reduzidas sob uma mesma eti-
queta. Nesse caso, a utilidade mesma desses 
conceitos na identificação do que é novo na 
acumulação capitalista, e na luta contra esta, 
perde-se. O que também se perde é o facto de 
que, longe de comunizar o trabalho, cada vez 
que o desenvolvimento capitalista se desen-
rola, tende a aprofundar as divisões no pro-
letariado mundial, e enquanto estas divisões 
existirem podem ser usadas para reorganizar 
o capital de forma diferente e destruir o ter-
reno do qual brotaram estes movimentos. l
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George Caffentzis é professor na University of Sou-
thern Main e membro fundador do colectivo Midnight 
notes. Criou, com Silvia Federici, o Comité para a Liber-
dade Académica em África na sequência dos programas 
de ajustamento estrutural impostos na década de 1980.  
Silvia Federici é professora emérita da Hofstra Univer-
sity, co-fundadora do Colectivo Feminista Internacional 
e uma presença constante na campanha pelo trabalho 
doméstico assalariado iniciado em Itália nos anos 70. É 
igualmente membro do colectivo Midnight notes.

Este texto oi originalmente publicado em http://eipcp.
net/transversal/0809/caffentzisfederici/en. Tradução 
de Nuno Rodrigues.

Notas:

1 http://edufactory2013.wordpress.com/.

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Sweatshop.
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dicionário de ideias feitas

«Esquerda radical»
Empregue quase sempre com um tom de ironia ou auto-ironia por parte daqueles a quem se refere, 
trata-se de uma categoria que tem vindo a merecer a preferência de politólogos e jornalistas, ainda 
que o seu campo semântico conheça notórias oscilações. Em O Essencial sobre a Esquerda Radical 
(Coimbra: Angelus Novus, 2010), Miguel Cardina fala-nos de uma «nebulosa» surgida na década 
de 1960, um «território» catalogado por várias etiquetas e variações geográficas – que fizeram uma 
«extrema-esquerda» europeia corresponder a uma «nova esquerda» anglo-saxónica –, atribuindo ao 
termo «esquerda radical» (também ele de origem anglo-saxónica) «propriedades elásticas» que lhe 
permitiriam dar conta da tensão entre festa e sacrifício, prazer e ascetismo, renovação teórica e rigidez 
retórica, que atravessou esta «constelação».

As propriedades elásticas parecem efectivamente inesgotáveis, uma vez que a fulgurante inteligência 
de José Rodrigues dos Santos lhe permitiu recentemente – numa rara combinação entre semiótica, 
psicanálise e serviço público televisivo – situar a coligação grega SYRIZA na «extrema radical», uma 
inovação conceptual que a Ciência Política tarda em acompanhar, mas que nos fornece materiais 
preciosos para identificar os traços actuais desta nebulosa-que-é-um-território-sem-deixar-de-ser-uma-
constelação.

Ficavam outrora fora da «esquerda radical», por exemplo, os partidos comunistas solidamente 
ancorados no campo parlamentar-sindical-autárquico europeu, para quem o radicalismo era atributo 
de uma pequena-burguesia sem futuro histórico, irremediavelmente condenada ao verbalismo e 
propensa à formação de «grupelhos provocatórios». Mas tudo isso pertence ao pretérito mais-que-
perfeito e «esquerda radical» designa agora, na imprensa como na academia, tudo aquilo que se opõe 
à governamentalidade neoliberal e ao seu discurso hegemónico, para lhe contrapor a promessa de 
uma outra governamentalidade e de um outro discurso hegemónico (expressões como «capitalismo 
de casino» ou «ditadura dos mercados» têm feito assinaláveis progressos a esse nível). Tendo-se 
tornado um significante suficientemente vago para abrigar à sua sombra tanto os herdeiros de Marx 
como os órfãos de Keynes – unidos na convicção de que um mundo melhor é possível e que o povo é 
quem mais ordena –, os seus ocasionais sucessos eleitorais incomodam, diz-se, uma fantasmagórica 
entidade estatística estimada em 1 por cento, mas o observador menos atento tem dificuldade em 
compreender que inquietação poderá causar quem emprega tão amiúde o verbo «defender».

Dá-se o caso, para retomar o fôlego inicial, de o termo «radical» se ter tornado um redondo vocábulo 
que remete, a par do «alternativo» e do «revolucionário», para a esfera da adrenalina e da irreverência 
juvenil, do gesto estético, lúdico e inconsequente, o que explica o desconforto da esquerda a quem 
se aplica e o comprazido desdém de quem o emprega. Quando as palavras ainda tinham alguma 
importância, um «radical» era alguém que se propunha mudar as coisas pela raiz, apontando mais às 
causas do que às consequências. Semelhante desígnio aparece agora, respeitável e austero, do lado 
de quem ataca tudo aquilo que a «esquerda radical» defende e defende tudo aquilo que ela pretende 
atacar. Vivemos tempos interessantes. l

Ricardo Noronha
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Filipa Lowndes Vicente (org.)

O Império da Visão: Fotografia 
no contexto colonial 
português (1860-1960)
Lisboa, Edições 70, 2014

Com um formato pouco usual para a edição 
de um conjunto de ensaios, Império da Visão 
pode bem passar por um catálogo de ima-
gens. Mas não o é. A fotografia, e o papel que 
ocupou na experiência colonial, é ponto de en-
contro das três dezenas de textos que o livro 
organizado pela historiadora Filipa Lowndes 
Vicente reúne, mas, ainda que profusamente 
ilustrado, este é produto de um projecto de 
investigação de contexto académico com uma 
assumida vocação de identificação arquivísti-
ca. Além de alguns dos resultados das investi-
gações encetadas neste contexto, Império da 
Visão reúne ensaios apresentados num curso 
promovido no mesmo âmbito (a referência 
pontual a este aspecto dá ao livro uma dimen-
são interessante de trabalho em curso), com 
o objectivo de estimular o encontro entre in-
vestigadores e arquivistas, a que ainda se so-
mam outras colaborações não enquadradas 
neste processo, mas que acabam por encar-
rilhar num esforço de conjunto para tratar de 
um legado fotográfico que se afigura imenso 
e disperso. Em suma, trata-se de textos que 
evocam imagens, elaborados por investigado-
res de diversas áreas (com trabalhos sobretu-

do afins às ciências sociais e humanas e aos 
estudos artísticos) e desta difusão de aborda-
gens resulta um trabalho fragmentado.

Numa das páginas introdutórias do livro, en-
contra-se uma reflexão de Filipa Vicente que 
sublinha o quão é oportuno este exercício 
de carácter exploratório: «uma questão com 
a qual nos temos de confrontar, ao escrever-
mos a partir de Portugal, ou qualquer outro 
país que não esteja em sintonia teórica com 
outros lugares, é se devemos saltar etapas 
ou temos que passar por todas elas. A partir 
deste lugar – Portugal, 2014 – estamos ainda 
na fase de sentir que há muito por fazer, na 
história da fotografia portuguesa em geral, e 
na história da fotografia em contexto colonial. 
Ao mesmo tempo, temos muito mais acesso 
às discussões académicas internacionais.» 
Em primeiro lugar, há que destacar a impor-
tância deste posicionamento de relance re-
lativamente ao estado da investigação sobre 
as práticas fotográficas em contexto colonial 
a nível internacional, sobretudo o britânico 
(note-se que o projecto contou com Elizabeth 
Edwards, Christopher Pinney e James Ryan 
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como consultores, com produção escrita de-
dicada ao assunto desde os anos 1990), bas-
tante mais fértil em comparação com o con-
texto nacional, e já por isso com uma tradição 
de reflexão que tem tornado possível que se 
maturem as abordagens e conceitos testados, 
interrogando assuntos importantes como os 
limites de uma análise que se fique pela re-
lação de poder do fotógrafo sobre o fotogra-
fado, análoga à relação entre colonizador e 
colonizado. Em segundo, vale a pena recor-
dar que os primeiros apelos para a conside-
ração dos materiais fotográficos como fonte 
para uma história do passado colonial portu-
guês surgem também imediatamente na dé-
cada de 1990, com um ensaio pioneiro de Jill 
Dias («Photographic Sources for the History 
of Portuguese-Speaking Africa», 1991), onde 
identifica que tanto a produção de fotógrafos 
profissionais como os registos das expedições 
científicas em África, as missões cristãs, as 
campanhas militares e os postais que circula-
vam entre as colónias e a metrópole estavam, 
em grande medida, por estudar. Desde então 
que, primeiro no contexto da Antropologia, e 
só depois no da História, alguns esforços indi-
viduais têm enformado um corpo de trabalho 
para o contexto português, constituindo não 
mais do que casos isolados.

Faltava, pois, a estas investigações pioneiras, 
uma resposta de conjunto como Fotografia e 
Império, mesmo que este não consiga ainda 
avançar para lá do estado preliminar assu-
mido (e pergunto-me se fará sentido insistir 
numa visão de conjunto que não se assuma 
assim). Em todo o caso, se Filipa Vicente se 
questiona quanto às etapas a percorrer nes-
te trilho de investigação, vale a pena apontar 
aquilo em que o livro avança em relação à pro-
posta de Jill Dias, e que se reflecte quer ao 
nível das linhas de inquérito a percorrer, que 
se multiplicam, quer ao nível das metodolo-

gias a adoptar, sobretudo porque a dimensão 
arquivística de que o projeto se rodeou resul-
tou na consciência das dificuldades implica-
das no acesso aos materiais dispersos pelos 
arquivos públicos portugueses, na identifica-
ção da necessidade de um trabalho que passe 
por explorar os arquivos de outros países e 
na afirmação da atenção que merece ser dada 
aos arquivos privados, e que deverá conduzir 
no futuro à consideração de outros sujeitos 
desta história, que tem considerado sobretu-
do o olhar dos colonizadores. Além disso, a 
introdução escrita por James Ryan, ainda que 
merecesse ser muito mais aprofundada, faz o 
exercício raro de considerar o caso português 
na conjuntura internacional.

Há uma cronologia assumida, situada entre 
1860 e 1960, mas não é ela que serve de fio 
condutor ao livro, uma vez que os ensaios se 
encontram distribuídos tematicamente em 
quatro partes: «Classificação/Missão», «Co-
nhecimento/Circulação», «Exposição/Repro-
dução» e «Resistência e Memória». É a última 
que melhor ilustra a novidade de Império da 
Visão, ao contemplar a digestão pós-colonial 
deste passado fotografado. Catarina Laranjei-
ro faz uma etnografia visual da Guerra Colo-
nial/Guerra de Libertação da Guiné, confron-
tando os antigos combatentes e guerrilheiros 
com os registos fotográficos que guardam do 
acontecimento. Já Carlos Barradas questiona 
a eventual «descolonização» dos discursos 
fotográficos e os ensaios de Ruth Rosengar-
ten e Susana S. Martins com António Ribeiro 
analisam um conjunto de expressões artísti-
cas que reflectem e fazem uso da memória 
colonial, e que a partir dela produzem novos 
discursos sobre o passado. Nuno Porto, por 
sua vez, reúne apontamentos para uma etno-
grafia da construção do portal digital cons-
truído para depositar o arquivo fotográfico 
da Diamang. Ainda que de olhos postos neste 
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passado que se encaixa entre 1860 e 1960, o 
capítulo coloca em causa a cronologia aponta-
da, promovendo antes uma reflexão sobre um 
conjunto de objectos produzidos a posteriori, 
revelando a consciência de um espaço de re-
flexão retrospectivo.

O livro procura uma reflexão da fotografia 
tendo em conta não apenas a sua dimensão 
visual, mas também o seu aspecto material, 
considerando os eventuais significados que 
esta veicula ao ser produzida, reproduzida, 
exibida, vendida ou coleccionada, articulan-
do-se inevitavelmente neste percurso com 
outras imagens, textos e objectos. O capítu-
lo «Exposição/Reprodução» parece-me ser 
aquele que melhor explora este aspecto, quer 
promovendo uma análise dos usos da foto-
grafia pela imprensa ilustrada (Leonor Pires 
Martins), quer considerando alguns álbuns 
fotográficos que enformam uma cartogra-
fia visual do império (Teresa Castro), quer 
pensando pela relação da imagem fotográfi-
ca com outras formas de expressão visual – 
como a ilustração (Rita Carvalho) e o cinema 
(Maria do Carmo Piçarra) –, ou ainda a exibi-
ção recorrente de fotografias nas exposições 
coloniais (Filipa Lowndes Vicente, Nadia 
Vargaftig, Inês Vieira Gomes). Sublinhe-se, 
no entanto, que considerar esta duplicida-
de visual e material da fotografia passa pela 
consciência de que as imagens são, de facto, 
objectos que veiculam discursos próprios. É 
notável a tentativa de aproximação das ima-
gens por parte dos diversos investigadores, 
mas é importante que por elas se deixem 
interpelar. Nalguns casos, sobretudo para os 
trabalhos que se situam entre as décadas de 
1860 e 1880, este tipo de análise nem sequer 
é possível, porque a existência das fotografias 
em causa não passa de um vestígio. Ou seja, 
a fotografia tanto é chamada a constituir fonte 
de informação como objecto de estudo crítico 

e lugar de memória, com cada um dos ensaios 
emaranhado em questões teóricas e práticas 
próprias, que nem sempre estão em sintonia 
com os propósitos do livro, tal como expostos 
por Filipa Vicente.

Posicionando-se no contexto internacional 
de investigação, Império da Visão faz, mesmo 
reconhecendo a necessidade de desafiar esta 
tendência, um retrato da empresa portuguesa 
sobre as colónias, e estranha-se por isso que 
esta análise esteja desenquadrada, salvo raras 
exceções, daquilo que sobre a história da fo-
tografia se tem escrito para o contexto portu-
guês. Sobretudo os dois primeiros capítulos, 
porque analisam um movimento mais concre-
to de fotógrafos da metrópole em direcção às 
colónias, poderiam beneficiar de uma investi-
gação em continuidade com aquilo que tem 
sido escrito sobre o amadorismo fotográfico 
surgido da viragem do século, a emergência 
posterior de uma fotografia de discurso cien-
tífico, assim como outras práticas fotográficas 
de proximidade ou ruptura ideológica com o 
Estado Novo, podendo inclusivamente o pre-
sente livro vir a constituir nestes termos um 
contributo importante para uma melhor com-
preensão de conjunto. Isto não só porque os 
diversos usos da fotografia ecoam em ambos 
os contextos, mas sobretudo pela possibili-
dade de interrogar eventuais continuidades 
temáticas e formais entre eles, confrontado o 
olhar sobre os povos do império com aquele 
que se projectou sobre a metrópole. l

Lais Pereira
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Guy Standing

Precariado: A nova classe perigosa
Lisboa, Edtorial Preença, 2014

No início do século XXI, no rescaldo do mo-
vimento antiglobalização, grupos de jovens 
militantes italianos começaram a organizar-se 
contra a sofisticação da exploração do traba-
lho a que eram sujeitos. A denominação a que 
recorreram nesse processo de mobilização 
foi, entre outras, a de precariado, conceito 
que resulta da fusão entre «proletariado» e 
«precariedade». Apesar de a relação social 
heterónoma imanente ao trabalho se manter 
inalterável, a adopção de novas formas contra-
tuais havia, em parte, garantido a fragmenta-
ção da classe operária do século passado. Sob 
novas formas e novos lemas, o precariado 
rebelava-se.

Embora partilhe do conceito, o precariado de 
Guy Standing pouco se aproxima das ideias 
praticadas e reivindicadas pelas manifesta-
ções do EuroMayDay. O objectivo confesso 
do seu livro é colmatar a ausência de um pro-
grama político mais ambicioso e a incapacida-
de de despertar interesse na generalidade dos 
trabalhadores precários. O cenário descrito 
pelo autor, conforme indicado pelo subtitulo 
da obra, é o de uma sociedade desnorteada, 
em que as pessoas «estão à deriva, sem rumo 

e, potencialmente furiosas, capazes de ruma-
rem politicamente para a extrema-direita ou 
para a extrema-esquerda e de apoiarem a de-
magogia populista que joga com os seus me-
dos ou com as suas fobias» (p. 23). Evitar tal 
situação requer, a seu ver, que o precariado 
se torne numa «classe para si, com uma ca-
pacidade efectiva de agência e com força para 
criar um nova “política de Paraíso”, com uma 
agenda moderadamente utópica e uma estra-
tégia que possa ser adoptada pelos políticos e 
por aquilo que eufemisticamente se designa 
como “sociedade civil”» (p. 17).

De forma a melhor expor o seu programa, 
Standing começa por analisar a composição 
social da nova sociedade de classes: directa-
mente abaixo de um pequeno estrato de mi-
lionários encontram-se os «colarinhos bran-
cos» (salariat), com emprego estável, as cor-
respondentes regalias sociais e a esperança 
de virem um dia a alargá-las; e os proficians, 
trabalhadores independentes que, mercê das 
suas competências, adquiriram uma posição 
privilegiada no mercado de trabalho. Numa 
escala inferior, localizam-se alguns resquí-
cios da velha classe operária, os poucos que 
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conseguiram sobreviver aos processos de 
deslocalização da produção industrial para as 
periferias do capitalismo global. E, por fim, na 
base da pirâmide, surge o precariado, mar-
cado pela «ausência desse pacto implícito de 
obtenção de confiança ou de segurança em 
torno de subordinação» (p. 31).

O que define o precariado, segundo o autor, 
não é apenas a relação estrutural e multidi-
mensional de insegurança em relação ao tra-
balho, mas a ausência de uma estabilidade 
necessária à «construção lenta de identidades 
estáveis e de esferas bastante “rígidas” de 
segurança» (p. 57). No seu seio, é possível 
identificar uma série de condições para lá das 
comumente associadas à precariedade: além 
do contratado a prazo ou do trabalhador tem-
porário, Standing considera o desempregado, 
o estagiário, o imigrante, o trabalhador da 
economia paralela, o estudante universitário 
endividado, o pensionista ou ainda o crimina-
lizado.

Reduzido à categoria de subcidadão (deni-
zen), ao precariado são associadas inúmeras 
mazelas e disfunções psicológicas – raiva, 
anomia, ansiedade, falta de auto-estima, alie-
nação – que o impedem de constituir uma 
classe para si e conduzem a uma guerra surda 
permanente entre as suas fileiras. O sucesso 
e o seu contrário, objecto de patologização, 
são reduzidos a escolhas individuais, cuja res-
ponsabilidade não deve ser atribuída a outra 
pessoa senão ao próprio. É o indivíduo, e não 
mais o Estado social, que deve desenvolver 
todos os esforços necessários a uma mobili-
dade ascendente. O tempo de vida deixa de 
se basear em blocos minimamente identificá-
veis e separáveis e em que o trabalho corres-
pondia apenas a um deles – «esperar na fila, 
andar a correr nos transportes de uma fila 
para a outra, preencher formulários, respon-

der a mais perguntas, obter certificados para 
provar isto e aquilo» ou outros meios, como 
o «estabelecimento de uma rede de relações 
fora do horário de trabalho, do tempo gasto 
nos transportes ou a ler relatórios da empresa 
“em casa”, “à noite” ou “no fim de semana”» 
(p. 217) assinalam a colonização do trabalho 
sobre todas as outras dimensões da vida.

Em alternativa a esta política de Inferno, Stan-
ding propõe, conforme referido, «uma nova 
política de Paraíso que seja moderadamente 
utópica e que sinta orgulho em sê-lo» (p. 273). 
Apesar de incluir algumas medidas cuja dis-
cussão assume hoje uma particular relevân-
cia, como o rendimento básico ou o regime 
de protecção da ocupação do trabalho, é este 
o ponto da análise que nos coloca mais dúvi-
das. Ao longo da obra, uma certa nostalgia em 
relação ao período fordista tende a sobressair. 
Outrora, «os jovens dispunham de modelos 
para os ajudar a entrar na vida adulta. Esses 
modelos eram acompanhados por uma ideia 
virilizante. Cuidariam dos seus pais, ganha-
riam o suficiente para serem capazes de sus-
tentar uma esposa e filhos e acabariam a sua 
vida como idosos respeitados. Era uma estru-
tura sexista e patriarcal que, embora não seja 
de aplaudir, esteve bem enraizada ao longo de 
muitas gerações. Agora, existem poucos mo-
delos realistas para os homens jovens da clas-
se trabalhadora poderem imitar, modelos que 
lhes proporcionarem auto-estima e respeito 
por si próprios; e as suas perspectivas de ser 
o futuro “ganha-pão” da família são fracas» 
(p. 123). À redução neoliberal da identidade 
à individualidade, o autor parece propor a re-
cuperação, sob moldes distintos, de modelos 
identitários cristalizados, com fronteiras cla-
ramente delineadas. O precariado é assim de-
finido como uma classe, e não como parte de 
uma classe mais lata, uma vez que os «seus 
interesses não são os mesmos que os dos 
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empregados de colarinho branco com con-
trato efetivo (…) ou que os dos empregados 
considerados como fazendo parte do núcleo 
central da empresa, que podem ter sindicatos 
para falar por eles» (p. 295). Ao considerar 
que, do ponto de vista político, os precários 
devem constituir uma classe à parte dos «co-
larinhos brancos», o autor parece ignorar a 
sua própria análise, na qual se menciona que 
«mesmo profissões que eram bastiões da 
classe dos “colarinhos brancos” (salariat) e 
da classe dos profissionais liberais e quadros 
técnicos superiores (proficians) escondem 
tendências de precariado» (p. 82). Face a esta 
tendência, histórica e inerente à relação de 
trabalho, dificilmente o precariado se pode-
rá vir a afirmar como uma classe para si caso 
mantenha uma política de selecção restrita. A 
existir um perigo na sua formação, ele é o da 
tentação corporativa, destinada a produzir ou-
tros precariados. l

José Nuno Matos
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José Nuno Matos

O Operário em Construção – Do 
empregado ao precário
Lisboa, Le Monde diplomatique/Deriva, 2015

No clássico texto de Vinicius de Moraes é a 
tomada de consciência da sua condição de 
classe que faz o operário construir-se. Na 
analogia bíblica do clímax do poema, o pa-
trão promete ao operário poder e riquezas em 
troca da sua cooperação. Do cimo do monte 
em que se encontram, o operário recusa tal 
associação com quem não pode ver o mundo 
como ele o vê. No texto de José Nuno Matos, 
a construção do operário – antes empregado e 
depois precário – parece querer entender esse 
processo a partir justamente desse ponto que 
é o da impossibilidade de convergência entre 
interesses e classes que se opõem entre si.

Dedicados a resgatar memórias e a procurar 
entender as realidades sociais a partir dos 
grupos subalternos, das suas vidas e aspira-
ções, esquecemo-nos com frequência de cru-
zar esse com outros olhares mais centrados 
no discurso e práticas das instituições. Sem 
complexos, o trabalho de José Nuno Matos 
revê e propõe uma interpretação a partir dos 
poderes (os de Estado, os económicos, os 
culturais…) para a construção da ideia de 
«operário» no Portugal contemporâneo. Ana-
lisando essencialmente o período do Estado 
Novo, o tempo aberto pela revolução de 1974 

e aquele de precariedade generalizada que vi-
vemos hoje, esta investigação abre caminhos 
para um entendimento aprofundado do que 
foram e do que são as pessoas que trabalham, 
a partir destes diferentes momentos históri-
cos.

Solidamente suportado por um extenso traba-
lho de análise documental e pela observação 
paciente da presença e interações através das 
redes sociais da multinacional de recursos 
humanos Randstad Portugal, esta investiga-
ção conduz-nos às condições de afirmação do 
capitalismo num país periférico e de atrasos 
estruturais variados. Faz-nos rever os mo-
mentos da História em que os discursos do-
minantes procuravam ainda caminhos para a 
supremacia que almejavam. Momentos tam-
bém de rupturas explosivas com o regime que 
caía, e com ele a sua ideologia associada ao 
trabalho, e em que a construção do operário 
se misturou com a construção do país e com 
todas as ideias de democracia, de economia, 
do Estado, que se confrontavam. Na última 
parte do livro, quando olhamos para a actua-
lidade, podemos sentir um calafrio por um 
regresso a um passado onde a ideologia do 
trabalho era imbuída de conceitos morais e 
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um dever de todos os bons cidadãos. Hoje, a 
ideia de empregabilidade, que remete para a 
esfera da responsabilidade individual e das 
competências próprias na gestão da carreira, 
aproxima-se perigosamente deste enquadra-
mento ideológico. Em O Operário em Constru-
ção, o autor nunca nos deixa perder de vista o 
contexto onde se afirmam essas classificações 
e onde se atribuem essas responsabilidades. 
Em grande parte, no discurso produzido pelas 
entidades patronais, pelos teóricos dos recur-
sos humanos e das boas práticas de gestão, 
pelos responsáveis oficiais das estruturas de 
emprego e desemprego. Mas não se trata de 
um percurso solitário, mesmo que da periferia 
do mundo dos negócios e dos mercados. Por-
tugal, no esforço de modernização, de uma 
burguesia em grande medida rentista e be-
neficiária da proteção do Estado, não seguiu 
qualquer caminho original. A influência euro-
peia e norte-americana na forma de enquadrar 
os operários e a fábrica, os funcionários e os 
seus locais de trabalho, pode ser diretamente 
associada aos processos de penetração do ca-
pital estrangeiro e do seu investimento no ter-
ritório nacional. Da obsessão do cronómetro 
até à jornada de trabalho pouco definida e à 
disponibilidade permanente do trabalhador, as 
tendências são variadas e nada exclusivas, em 
formas de trabalhar em que a identificação do 
trabalhador (agora chamado invariavelmente 
«colaborador») é sempre procurada através 
de uma alegada responsabilidade perante o 
trabalho e a empresa. Nunca através da iden-
tificação de classe, nunca através da ideia de 
direitos sociais associados à sua condição. No 
panóptico generalizado em que se tornou o 
mundo do trabalho (e do emprego), as formas 
de resistência não podem sair à luz, não po-
dem sequer ser nomeadas e conhecidas como 
já foram nos tempos em que a informação cir-
culava apesar de não existir Internet. E talvez 
no trabalho de José Nuno Mato falte esse lado 

onde, apesar das práticas e dos discursos que 
constroem o operário através de uma ideolo-
gia de aparente participação (na realidade, de 
submissão sofisticada), há sempre momentos 
de resistência e de inversão dos papéis desig-
nados. O conflito latente deixa-se antever na 
caixa de comentários da Randstad Portugal, 
onde a denúncia ou o desânimo parecem con-
testar os discursos oficiais da empresa de re-
crutamento. Mas na opção deste trabalho, o 
lado que se procura entender é o da empresa e 
dos seus responsáveis. Mesmo tendo presen-
te James C. Scott, e os repertórios de resistên-
cia construídos fora dos holofotes da História, 
o investigador opta por propor uma leitura a 
partir do outro lado da luta de classes. Mes-
mo sabendo que elas estão lá, essas pessoas 
que não deixam de se construir em oposição 
e resistência a outras formas impostas de se-
rem construídas através de mecanismos coer-
civos, de dominação ideológica e de todos os 
constrangimentos ao comportamento social.

E não será uma opção menor conhecer os me-
canismos da dominação e os seus contextos, 
percorrer o tempo da sua afirmação ideológi-
ca, a arquitectura legal que permitiu e permi-
te conhecer os seus protagonistas, os grupos 
e subgrupos que os determinaram. E esta 
não é uma função nada dispensável para uma 
ciência crítica que procure alternativas e que 
investigue sobre os futuros possíveis.

No poema de Vinicius, o patrão satânico pro-
cura conquistar a cumplicidade do operário 
com promessas de poder e riqueza. É esse 
discurso, são essas promessas, essa visão 
de cima sobre o mundo (inconciliável com a 
visão de quem trabalha), que este livro nos 
revela. l

João Carlos Louçã
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Música e tortura no 
Estado Novo: O insólito 
processo contra a PIDE, 
em 1957
Anabela Duarte

fora-de-jogo

Nota introdutória

No seguimento da recente exposição e debate 
sobre a música como tortura, no contexto da 
chamada «Guerra Global ao Terror» (Global 
War on Terror), e, consequentemente, sobre 
o papel dos centros prisionais e técnicas de 
interrogatório ligadas a regimes autoritários, 
reuni no presente ensaio uma série de dados 
que apontam para a utilização de violência 
acusmática e acústica em prisões portugue-
sas no regime do Estado Novo, sob a ditadu-
ra de António de Oliveira Salazar, durante o 
período 1933-1974. Por violência acusmática 
entendo o infligimento de dor psicológica aos 
prisioneiros políticos através de um conjunto 
de sons pré-gravados e sem aparente causa 
visível ou fonte sonora. Numa situação de iso-
lamento e de violência física, tais sons, ao se-

pararem o sentido da visão do da escuta, du-
plamente expõem o indivíduo a uma «escuta 
reduzida» forçada que produz alucinações au-
ditivas e perpetua a desorientação espacial e 
de identidade. Ao contrário, a violência acús-
tica aponta para o uso sistemático de ruídos 
agressivos, em que as fontes sonoras estão 
presentes e visíveis, em consonância com o 
que se poderia chamar uma situação de «es-
cuta directa»1.

O presente trabalho ambiciona explorar e 
divulgar algumas das práticas e microtécni-
cas de tal sistema acústico repressivo, des-
tacando as formas de violência nas prisões 
geralmente conhecidas como o «segredo»2, 
e o insólito inquérito levado a cabo pelo Mi-
nistério da Justiça à actuação das próprias 
forças da policia política do regime fascista 
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português, que culminou no julgamento de 
1957 à Policia Internacional e de Defesa do 
Estado (PIDE)3. Para isso, analiso a criação 
e as consequências desse corpo sistemático 
de violência e tortura acusmática e acústica 
sobre os prisioneiros políticos, que tem por 
objectivo quebrar o seu espírito e a sua perso-
nalidade, crenças ideológicas e defesa legal, 
instalando um ambiente de medo e terror 
sobre as vítimas e, por extensão, familiares 
e amigos, levando em última instância os de-
tidos ao suicídio e ao assassinato na prisão. 
A apresentação de testemunhos narrativos, 
acusmáticos e acústicos, quer das vítimas 
quer dos perpetradores e dos mecanismos 
electrónicos que operam no «segredo», nos 
anos 1950, demonstram igualmente a impor-
tância da tecnologia musical então usada e os 
mercados internacionais que promovem e ad-
judicam os seus maiores desenvolvimentos. 
Para tornar mais compreensível a dinâmica 
do peculiar julgamento em análise, começo 
por fazer uma curta resenha histórica do es-
tado da Justiça e do Direito Penal no que con-
cerne ao tratamento dos prisioneiros políticos 
em situação de interrogatório, de 1926 a 1974, 
ou seja, o período que vai desde a Ditadura 
Militar ao final do Estado Novo, em Portugal4. 
Contudo, o presente trabalho centra-se no pe-
ríodo do pós-guerra, altura em que o Tribunal 
Plenário, como mais adiante veremos, reforça 
aquelas políticas repressivas.

O sistema judicial

No início do período em apreço, época da Di-
tadura Militar, os tribunais são especialmente 
criados para promoverem a condenação legal 
dos chamados «crimes políticos e sociais» ou 
«crimes contra a segurança do Estado». São 
tomadas medidas para incriminar e perseguir 
toda e qualquer actividade considerada pelas 
autoridades uma ofensa contra a ordem esta-

belecida, quer seja de ordem cultural, política, 
militar, associativa, sindicalista ou outra5. Con-
tudo, é a partir de 1933, com a subida ao poder 
do novo presidente do Conselho de Ministros 
António Salazar, que começa a tomar forma um 
aparelho sistemático de repressão, apoiado pela 
nova Constituição, que favorece o sistema auto-
ritário e o poder crescente da polícia política.

Desta forma, nesse período existem dois tri-
bunais políticos distintos, cujo perfil está di-
rectamente ligado às épocas de entre-guerras 
e do pós-guerra. O primeiro exerce dominân-
cia no estádio dos fascismos europeus, atra-
vés do chamado Tribunal Militar Especial 
(TME) que, progressivamente, executa as or-
dens da polícia política, então designada Poli-
cia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE). 
O segundo sobe ao poder em 1945, após a 
derrota do regime nazi que, inicialmente, 
compele o regime a prometer reformas na 
Justiça e «eleições tão livres como na livre In-
glaterra»6. Edmundo Pedro, então prisioneiro 
no Tarrafal, assim justifica as súbitas mudan-
ças positivas no espaço concentracionário: 

Tratava-se, verdadeiramente, de uma 
mudança radical das condições em que 
vivêramos até ali. A nossa ligação ao 
mundo dos vivos foi, em parte, restabe-
lecida. O fascismo português procurava 
apressadamente fazer a sua reconver-
são política. Tentava fazer desaparecer 
(e esquecer) os aspectos que mais fla-
grantemente o identificavam com os 
regimes moribundos [nazismo] a que 
estivera aliado7. 

Tal faz parte de uma falaciosa reconversão 
político-democrática do regime em face das 
vitórias do pós-guerra e é criado o chamado 
Tribunal Plenário (TP), em consonância com 
as políticas da recém-criada PIDE8.
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A partir de 1945, os juízes ordinários são subs-
tituídos por aqueles associados à máquina do 
regime, e a própria polícia política alarga as 
suas funções, passando a ser responsável pela 
organização das acusações criminais através 
do controlo da instrução dos processos. Fran-
cisco Salgado Zenha e Abranches Ferrão, 
dois advogados portugueses, alegam que o 
sistema penal português, a partir de 1945, é 
uma cópia do sistema germânico do Terceiro 
Reich, em que o sistema de instrução judicial 
e criminal está sujeito ao regime policial e ad-
ministrativo. Consequentemente, os regimes 
fascistas de estilo «cosmético» do pós-guerra 
não mudam o seu modus operandi, mas ape-
nas refinam as suas formas cada vez mais 
opressivas9.

Legalmente, o Ministério Público não pode 
deter um suspeito por mais de 50 dias e, para 
isso, necessita de uma autorização especial. 
A polícia política, todavia, pode deter indiví-
duos sem qualquer tipo de acusação durante 
180 dias, simplesmente para interrogatório e 
sem qualquer autorização especial. Ademais, 
o implemento das reformas de 1945 permite 
à polícia política acusar indivíduos indiscri-
minadamente e encarcerá-los por períodos 
de tempo indeterminado. Tornou-se prática 
comum libertar prisioneiros após seis meses 
de prisão e, uma vez fora dos portões da ins-
tituição prisional, acusá-los e prendê-los outra 
vez, por mais seis meses, sem qualquer tipo 
de investigação adicional ou culpa formada. 
Alguns presos políticos são detidos durante 
quatro anos antes do julgamento, sem qual-
quer hipótese de acabar com a privação da 
sua liberdade física.

No próprio julgamento, muitos são ainda es-
pancados publicamente ou forçados a guarda-
rem silêncio, de modo a não expressarem as 
suas convicções políticas, nem denunciarem 

as torturas e os abusos físicos a que são su-
jeitos10. Em conformidade com muitos dos 
observadores internacionais sobre a situação 
política em Portugal, os processos e os tri-
bunais não servem para julgar, mas sim para 
condenar os prisioneiros políticos, seguindo 
com rigor o cumprimento de uma agenda es-
tratégica repressiva baseada na intimidação 
dos cidadãos.

Em 1956, no meio do medo e da repressão po-
litica generalizada, uma nova lei é implemen-
tada para reforçar as medidas de segurança 
existentes, em relação aos prisioneiros políti-
cos, e os períodos de detenção sucessivamen-
te alargados tornam-se verdadeiras sentenças 
de vida. Os estudiosos comparam esta situa-
ção com a lei alemã de 1935, nomeadamente o 
regime da Schutzhaft, em que o tempo de de-
tenção não tem limites nem segue o processo 
criminal legal11. Na realidade, a polícia política 
portuguesa manteve contactos regulares com 
a OVRA (Organizzazione per la Vigilanza e la 
Repressione dell’Antifascismo), ou seja, a po-
lícia política de Mussolini, bem como com a 
Gestapo. Um dos directores da polícia política 
portuguesa, tanto da PVDE como da PIDE, 
o capitão Agostinho Lourenço da Conceição 
Pereira (1888-1964), manteve-se no comando 
durante 23 anos e, durante a Segunda Guerra 
Mundial, é colaborador do regime nazi, com 
o qual mantém negócios privados de volfrâ-
mio12.

A partir de 1957, uma nova fase instala-se, e 
agentes especiais da policia deslocam-se a 
campos de treino especiais nos Estados Uni-
dos, como Camp Peary, na Virgínia, também 
conhecido pelo nome «The Farm», onde re-
cebem instrução em métodos e práticas de 
interrogatório, dada por especialistas da CIA. 
Desde já, podemos verificar na conjuntura 
internacional descrita uma sugestiva cumpli-

05_impropria_f.indd   87 03/10/2016   10:21:52



88

cidade entre os regimes fascistas e democrá-
ticos dos anos 1950, o que torna ainda mais 
inusitada a abertura de um processo/inqué-
rito à PIDE em 1957, tendo em conta o auto-
ritarismo de «deriva totalitária», para usar a 
expressão de Evelyne Monteiro, dos regimes 
autoritários em questão13.

A repressão e a contra-repressão

Os julgamentos dos anos 1950, como vimos, 
são manipulados pela polícia política do re-
gime através de mecanismos preventivos, 
como sejam a criação de novas reformas e 
novas medidas de segurança. Tais mecanis-
mos representam as micropolíticas legais que 
são forjadas para garantirem um crescente 
controlo do país e da população. A expressi-
va oposição política que constitui o Partido 
Comunista Português é igualmente descrita 
como uma perigosa e ilícita sociedade secreta 
«cujo objectivo é destruir e destituir o Gover-
no através de meios violentos»:

É o chamado partido comunista portu-
guês uma associação secreta e subver-
siva cujo fim é destruir e mudar a forma 
de Governo por meios violentos e não 
consentidos pela Constituição Politica 
Portuguesa, cujos membros se impõem 
a obrigação de ocultar à autoridade pú-
blica os objectivos das suas reuniões e 
a orgânica do partido.14

Contudo, uma nova força de resistência se 
manifesta, abrindo uma fissura e causando 
uma viragem excepcional no quadro geral da 
repressão legal, atingindo, dessa forma, os tri-
bunais onde ela exerce o máximo poder. Nu-
merosas cartas de protesto a favor dos prisio-
neiros que são maltratados e torturados co-
meçam a chegar a instituições governamen-
tais e, num esforço conjunto, 72 advogados 

de Lisboa e do Porto, e de outras cidades do 
país, elaboram um relatório exaustivo sobre 
as sucessivas irregularidades no tratamento 
dos prisioneiros e as mortes ocorridas em 
prisões do Estado. Tais mortes, a de Joaquim 
Lemos Oliveira, um barbeiro e democrata de 
Fafe, de 48 anos de idade, e de Manuel da 
Silva Júnior, um trabalhador e antifascista de 
Viana do Castelo, de 69, por exemplo, haviam 
ocorrido na prisão do Porto, em 1957, ale-
gadamente por suicídio. Álvaro Roçadas, 62 
anos, advogado, sobre as mortes ocorridas, 
assim declara:

(…) o declarante foi advogado de 3 réus 
no processo julgado no Tribunal Plená-
rio em que foram arguidos vários jovens 
(…) tendo conhecimento por eles, seus 
constituintes, dos factos constantes das 
respectivas contestações. Que nos cor-
redores do mesmo Tribunal ouviu dizer 
que um indivíduo tinha aparecido mor-
to em condições estranhas, nas prisões 
da Polícia Internacional e de Defesa do 
Estado, e mais tarde ouviu também di-
zer no mesmo local que se tinha dado 
outra morte nas mesmas condições e 
na mesma Policia.15

Da mesma forma, Luís Nogueira, casado, 42 
anos, residente no concelho de Fafe, afirma 
que «uma vez um Agente cujo nome não pode 
precisar, ao trazer o Oliveira do recreio, disse 
para o Guarda “ó senhor Guarda, guarde para 
lá esse incréu, anda aqui a morrer e nunca 
mais morre este filho da puta”»16. Face à in-
dignação crescente dos cidadãos, o Ministé-
rio da Justiça viu-se obrigado a abrir um largo 
e rigoroso inquérito sobre os métodos e as 
práticas da polícia política.

Na Direcção-Geral de Arquivos/Torre do 
Tombo encontram-se alguns dos volumes das 
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actas do processo e do julgamento de 1957, 
onde consta a nomeação do juiz Alexandre 
Soares Tomé para o decisivo inquérito. A par-
tir dos testemunhos de prisioneiros políticos, 
constituídos na maioria por jovens estudantes 
universitários e trabalhadores, acusados de 
serem membros do Partido Comunista Portu-
guês ou do Movimento de Unidade Democrá-
tica (MUD)17, dos seus advogados e das suas 
família, conseguimos compreender e ter uma 
percepção mais fidedigna de quão dramática 
era a situação nas prisões e qual o papel da 
música e do som no quadro geral dos aconte-
cimentos. Encontram-se igualmente disponí-
veis testemunhos de guardas e membros da 
polícia política. Torna-se deste modo urgente 
percebermos quais as reais condições de de-
tenção e os mecanismos acusmáticos e acús-
ticos actuantes em tal situação.

O som do «segredo»

Os prisioneiros políticos são fechados em 
espaços muito pequenos chamados o «segre-
do», que consiste numa cela diminuta sem luz 
natural nem espaço para andar e apenas mu-
nida de uma tábua de madeira, onde eventual-
mente podem dormir e descansar. Os mais 
afortunados, especialmente estudantes uni-
versitários e indivíduos da classe média alta, 
podem usufruir de um espaço maior se paga-
rem a diária de dez escudos, embora a cela 
seja igualmente fria e húmida. O prisioneiro 
José Augusto Baptista Lopes e Seabra deixa 
registada a sua experiência em 23 de Março 
de 1956: «Durante mais de um mês esteve en-
cerrado numa cela húmida, de cimento, sem 
luz nem ar suficientes. Depois foi obrigado a 
pagar 10$ diários, pois de contrário o ameaça-
vam de calabouço»18.

Mas a grande maioria dos prisioneiros é de 
origem humilde, não dispondo de meios para 

pagar o «alojamento», e outros, por uma ques-
tão de princípio, recusam-se a pagar para es-
tarem na cadeia. Além disso, os presos são 
ainda torturados e forçados a permanece-
rem longas horas de pé e parados, naquilo a 
que se generalizou denominar de tortura da 
«estátua». Chegam a permanecer nessas po-
sições forçadas vários dias e semanas e são 
privados do sono. Ademais, diferentes vozes 
gritam-lhes aos ouvidos e ameaçam-nos repe-
tidamente, sobrecarregando o seu sentido da 
audição e, por último, causando hiperacusia, 
amusia e outras desordens psicológicas e au-
ditivas. Se alguém protesta contra essas práti-
cas, os agentes respondem que tais métodos 
estão prescritos pela lei, dado que os prisio-
neiros se encontram sob uma «investigação 
contínua»19.

Em 1957, um dos prisioneiros, Humberto de 
Morais Lima, afirma no seu depoimento que, 
após ter sido submetido durante vários dias à 
tortura da estátua, começou a ouvir uma voz 
familiar à noite. Ouvindo com mais atenção, 
conseguiu distinguir palavras de um diálogo, 
em que uma das vozes é claramente a da sua 
mãe. Ela dizia: «Estou sozinha e não tenho 
mais ninguém, por favor.» E a voz grave de um 
agente, pensa ele, respondeu: «É só por um ou 
dois dias, minha senhora»20. Contudo, ele ad-
mite ligeiramente que pode ter sido o resulta-
do de alucinações, devido ao seu fraco estado 
físico. O poder da memória sobre as nossas 
percepções e desejos mais profundos é sobe-
rano, fazendo com que a memória de uma voz, 
ou de qualquer outro som, resulte sempre de 
um processo de mediação, diferimento e trans-
formação, ao ponto de «já não sabermos distin-
guir entre o que ouvimos e o que pensamos ter 
ouvido»21. Todavia, com base em casos e depoi-
mentos semelhantes, tais «alucinações» são na 
realidade o resultado da utilização de materiais 
sonoros tratados e arranjados de modo a pro-
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duzirem circunstâncias de confusão emocional 
e psicológica através dos métodos de «escuta 
indirecta», característicos da violência acusmá-
tica, com o objectivo de quebrar o estado de 
espírito do prisioneiro.

Um factor importante que contribuiu signifi-
cativamente para o uso do som e da música 
em salas de interrogatório e em prisões foi a 
relação da polícia portuguesa com a CIA. No 
período da Guerra Fria, em 1950, a CIA foi 
a responsável pela instalação da Radio Free 
Europe22, em Glória do Ribatejo, e a 7 de Ju-
nho de 1956 formalizou oficialmente tal rela-
ção pelo convite endereçado ao novo director 
da PIDE, António Neves Graça, para visitar a 
sede da agência americana23. Aqui ficam regis-
tados dois breves exemplos de um documen-
to altamente secreto (top secret) composto de 
dez artigos e várias secções e cláusulas, in-
titulado «Proposta de Acordo entre a Polícia 
International e de Defesa do Estado (PIDE) 
e a Agência Central de Inteligência (CIA)”»:

I. Para obter óptimos resultados na luta 
contra o Comunismo, os dois serviços 
– C.I.A e P.I.D.E – devem coordenar es-
forços e actividades quando se prever 
que tal coordenação poderá defender 
melhor os dois países contra as activi-
dades comunistas. Com este objectivo 
em mente, os dois Serviços trocarão 
informações, quer sejam simplesmente 
de clarificação, quer sejam indicativas 
de actividades mais concretas e espe-
cíficas da organização comunista, e le-
varão a cabo operações e actividades 
conjuntas (…)

V. Em reconhecimento do facto de que 
a PIDE ambiciona expandir o seu servi-
ço e deseja que a CIA treine alguns dos 
seus agentes, a CIA acorda o seguinte:

A. Treinar agentes seleccionados e 
especialmente designados pela PIDE 
para combater a organização comunis-
ta em todos os territórios portugueses, 
adaptando o treinamento à área particu-
lar da actividade.

B. Treinar uma equipa de agentes da 
PIDE em operações anti-communistas 
contra o Partido em Portugal.24

Em Washington, no ano seguinte, em 1957, 
uma equipa da polícia portuguesa recebe trei-
no regular da CIA, em Camp Peary, na Virgi-
nia. Essas residências de treino intensivo têm 
o nome de código «Isolamento» (Isolation) e 
adoptam o manual KUBARK, completado em 
1963, como manual de consulta obrigatório. 
O manual tem uma secção inteira dedicada às 
práticas e métodos de interrogatório em si-
tuações de guerra e detenção, intitulada «In-
terrogatório da Contrainteligência Coerciva a 
Fontes Resistentes» («The Coercive Counte-
rintelligence Interrogation of Resistant Sour-
ces»).

A debilitação induzida, a dor e a privação de 
estímulos sensoriais, como o sono e as refei-
ções regulares, ou a utilização de todo o tipo 
de sons para quebrar a resistência dos prisio-
neiros, tornam-se um modo sine qua non da 
metodologia do interrogatório. Desta forma, 
existem já indícios de que em 1957 os agen-
tes do regime estavam familiarizados com o 
uso do som e da música como arma e como 
tortura25.

Lembro que na Segunda Guerra Mundial, os 
Estados Unidos criam uma unidade militar de 
decepção (unit of deception), denominada de 
Exército Fantasma (Ghost Army), em que são 
usados mecanismos sónicos e electromagné-
ticos (rádio) de decepção, ou seja, um verda-
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deiro sistema acústico e electroacústico que 
se propõe ludibriar o inimigo utilizando o som 
como arma:

«Ghost Army» was the nickname gi-
ven to a division of the U.S. Army, the 
Twenty-Third Special Troops, stationed 
in Europe during World War II. They 
consisted of artists deployed in the fa-
brication of camouflage and fake infla-
table equipment, and sound and radio 
engineeres using equipments pionne-
red at Bell Labs.26 

Efeitos musicais e sonoros são gravados nos 
mais recentes gravadores de fio, precursores 
dos gravadores de fita magnética, e depois 
são tocados por poderosos amplificadores e 
altifalantes montados em viaturas blindadas. 
Tal edição e montagem de sons com o objecti-
vo de infligir baixas ao inimigo pode ser visto 
como uma espécie de protótipo para as pos-
teriores experiências com o som em salas de 
interrogatório.

A partir dos anos 1960, e especialmente nos 
anos 1970, o uso de sons e música em salas 
de interrogatório e em prisões intensifica-se, 
quer por razões políticas quer pelo crescen-
te desenvolvimento das tecnologias sonoras. 
Nesta altura, dois episódios são dignos de 
nota, ambos referindo-se à violência acusmá-
tica e acústica. Em 21 de Abril de 1965, por 
exemplo, Maria da Conceição Matos é presa 
por actividades contra a segurança do Estado 
e é desnudada e gravemente espancada por 
agentes masculinos e femininos. Ao terceiro 
dia de tortura, sem dormir, ela começa a ter 
alucinações – vê aranhas nas pernas de uma 
mesa, as paredes a moverem-se – e ouve os 
gritos penetrantes de pessoas a serem tortu-
radas. Por fim, um agente começa a tirar foto-
grafias e um outro mais jovem trauteia uma 

típica canção católica portuguesa, em honra 
da Virgem Maria, intitulada «A 13 de Maio». 
Claramente, a intenção é humilhar e escar-
necer da vítima, aproveitando as conotações 
religiosas da música para zombar do facto 
dela ser comunista e ateia27. Em 1973, outro 
prisioneiro, Pedro Baptista, sofre a tortura da 
«estátua» durante uma semana e ouve sons 
de canções de protesto, serenatas e fados, do 
lado de fora da prisão. De início, pensa ser um 
acto de solidariedade para com ele face à sua 
situação, mas mais tarde conclui que são sons 
gravados e montagens sonoras28. A sua situa-
ção é semelhante àquela vivida por Humber-
to Morais, em 1957, como vimos. Contudo, a 
utilização de géneros de música específicos, 
como o fado ou as serenatas portuguesas, por 
exemplo, com os seus movimentos lentos e 
sentimentos de saudade, apela à importância 
do papel da música na construção da memó-
ria emocional e autobiográfica, visto que «ou-
vir música (mesmo quando ouvimos passiva-
mente) estimula muitas funções psicológicas 
(emoção, memória, atenção, imagens e por aí 
fora) localizadas numa rede cerebral esparsa, 
sobreposta»29. Assim, ao activar a ligação da 
música com a memória e com o nosso pas-
sado através das emoções, através daquela 
«sensação de conhecer» (feeling of knowing [a 
música, as canções, os ritmos]) o prisioneiro 
associa-os a acontecimentos e episódios da 
sua vida, tornando a música ainda mais pode-
rosa, como um instrumento ou uma arma que 
rompe com as suas defesas, o seu ser interior, 
rasgando uma fissura emocional por entre as 
sensações de esperança e de beleza da músi-
ca ouvida e o estado real da tortura psicológi-
ca em que ele se encontra.

Usos e abusos da tecnologia 

Nos arquivos portugueses existem provas 
de contactos estabelecidos em 1958 com pio-
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neiras sociedades comerciais electrónicas 
francesas, tais como a Compagnie Générale 
de Télégraphie Sans Fil (CSF), que também 
fornece aparelhos para a Prefeitura da Polícia 
de Paris e o Ministério do Interior (Service de 
Transmissions-Bureau Tecnique). Documen-
tos e imagens de sistemas de rádio e telefóni-
cos implantados em carros de patrulha, bem 
como câmaras para o controlo policial e vigi-
lância, são visíveis nestes materiais (ver Figu-
ras 1 a 4)30. Numa carta enviada pela Compag-
nie Générale de Télégraphie Sans Fil, datada 
de 1959, a Monsieur Da Costa, um agente da 
polícia política portuguesa, hospedado no Ho-
tel Daunou, Paris, são assim apresentadas as 
respectivas câmaras de filmar:

Monsieur, Comme suite à votre deman-
de, nous vous prions de bien vouloir 
trouver ci-joint une documentation sur 
notre Caméra portable type CP 102. Ce 
modele a succédé au CP 101, dont vous 
avez vu un exemplaire monté sur une 
camionnette de la Préfecture de Poli-
ce de PARIS. Ce montage a été effectué 
par les soins des services techniques de 
cette Administration mais les photogra-
phies jointes à la notice que nous vous 
adressons illustrent avec quelle facilité 
cet équipement se prête aux utilizations 
les plus diverses (…)31

Mais tarde, em 1965, estão disponíveis docu-
mentos e imagens que incluem listas detalha-
das de mecanismos e sistemas de som elec-
trónicos, com as respectivas nomenclaturas 
e preços, embora não exista nenhuma des-
crição adicional. Distinguem-se três tipos de 
equipamentos, por ordem de importância e/
ou necessidade: Equipement Indispensable de 
Base (equipamento de base essencial), Equi-
pement de Reserve e Equipement de Deborde-
ment (equipamento de reserva e equipamen-

to de estouro), seguindo-se Table de lecture 
(mesa de leitura), Rebobineur (rebobinador), 
Effaceur (apagador), num total de 1 320 000 
escudos (cerca de 6584,13 euros)34

Múltiplos gravadores, associados a sofistica-
das estruturas metálicas, as chamadas «rack» 
de estúdio, indispensáveis nos estúdios de 
hoje, incluem ainda equalizadores e outros 
aparelhos de controlo e edição de som. Tal 
moderno sistema de som, adquirido com a co-
laboração francesa e aplicado aos serviços de 
informação dirigidos pelo inspector Pereira 
de Carvalho, inicia uma nova e sofisticada era 
na instituição policial. De facto, toda esta apa-
relhagem é extremamente apropriada para 
os métodos e técnicas de interrogatório e a 
recolha de informação dos anos 1960 e 1970 
(reprodução de materiais gravados, escutas 
telefónicas, transmissores e gravadores ocul-
tos, amplificadores), devido ao seu alto nível 
de controlo tecnológico e captura de som e 
também ao seu grande poder de camuflagem, 
visto que os aparelhos se podiam encaixar em 
móveis aparentemente normais, com puxado-
res de gaveta e, portanto, subtraídos ao olhar 
humano. Os métodos e técnicas de interroga-
tório são assim sumarizados:

- Estátua: posição de pé, por vezes 
voltado(a) para a parede, sem a tocar e 
com os braços abertos;

- Privação do sono: a vítima não po-
dia dormir durante vários dias e/ou se-
manas;

- Maus-tratos em geral: por exem-
plo, queimaduras de cigarro na pele, 
pontapés, forçados a defecar e a urinar 
de pé ou, no caso das mulheres, na fren-
te dos perpetradores com ameaças de 
violação;
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- Uso de amplificadores e colunas: 
vozes pré-gravadas, gritos e choros que 
eram colocados em salas adjacentes e 
transmitidos para a sala dos prisionei-
ros para os convencer de que os seus 
amigos e familiares estavam a ser tor-
turados.35

Tais torturas causam desorientação (perda 
do sentido de lugar), distúrbios na concentra-
ção, esquecimento de si e alucinações auditi-
vas e visuais.

Existem dados de que nesta altura é adqui-
rida uma nova central de escutas telefóni-
cas e que parte deste equipamento serve 
para esse efeito, como as listas de material 
sugerem: «Ajouter les câbles d’installation 
téléphone et énergie, les réglettes, les con-
tacteurs et les fers de fixation aux murs» 
(adicionar cabos de instalação de telefone 
e energia, tiras, contactores e suportes de 
ferro para parede)36. Classificadas de «Très 
Secret» (ver Figuras 5 a 8), as imagens são 
bastante esclarecedoras sobre o tipo de fun-
ção a que se destinam, podendo deduzir-se a 
cumplicidade e o colaboracionismo existen-
te entre as empresas de alto nível tecnoló-
gico e o regime ditatorial português, entre 
outros. Este material começa a usar-se so-
bretudo nos anos 1960 e 1970, como vimos 
com Conceição de Matos, em 1965, e Pedro 
Baptista, em 1973, mas existem outros ca-
sos. Por exemplo, Carlos Coutinho, jornalis-
ta e membro da ARA (Acção Revolucionária 
Armada), é preso com a sua mulher e uma 
filha de alguns meses de idade, em 1973. Sob 
o efeito da tortura da estátua foi obrigado a 
manter-se acordado com o ruído de fortes 
pancadas no tampo da mesa e berros violen-
tos que «pareciam furar-me a cabeça»37. Os 
agentes gritavam-lhe aos ouvidos: «Cabrão, 
assassino!»38. Outro gabava-se de ter violado 

a sua mulher e outros sugeriam que tinham 
torturado a sua filha: «À porta, dois agentes 
comentavam entre si que o chefe tinha ido 
longe de mais com a criança»39. As horas 
passavam e ele deixou de distinguir os dias. 
Começou a ter alucinações e zumbidos nos 
ouvidos. Tal como a descreveu, a sala de tor-
tura era branca, com chão de cimento ama-
relo e um tecto especialmente abaulado para 
reflexão acústica. Pendurados nas paredes, 
estavam dois vasos falsos com emissores 
acústicos dentro. Mais tarde, ouviu alguém 
a dar murros nas paredes, gritos de um ho-
mem a ser torturado, a voz da sua mulher a 
falar e o choro da filha40.

Não obstante, a gravação e a montagem de 
vozes e efeitos sonoros para torturar e violen-
tar psicologicamente os prisioneiros já é usa-
da em meados dos anos 1950. Em 1957, como 
tivemos a oportunidade de verificar, tal facto 
é sugerido pelo depoimento do prisioneiro 
Humberto de Morais Lima. Os meios então 
utilizados no espaço português são menos 
sofisticados em termos tecnológicos, mas os 
testemunhos dos advogados dos prisioneiros 
e dos seus familiares, no julgamento do inqué-
rito à PIDE, do mesmo ano, garantem exem-
plos significativos e, surpreendentemente, 
ainda anteriores a 1957. Isso deve-se ao facto 
de muitos dos prisioneiros terem sido presos 
vários anos antes do corrente julgamento, vin-
do a relatar a posteriori em tribunal aconte-
cimentos ocorridos durante o seu período de 
detenção.

Desta forma, em 1955, segundo o advogado 
Armando Bacelar, a polícia fez tudo o que po-
dia para reduzir ao mínimo as relações entre 
os constituintes e ele próprio, suprimindo e 
apreendendo sistematicamente a sua corres-
pondência e os seus projectos de protesto. 
Mais tarde, pensavam usar esses elementos 
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Figura 1 – Carro-patrulha (Peugeot) com 
sistema de rádio incorporado32

Figura 2 – Carro-patrulha (Peugeot) com 
sistema telefónico incorporado
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Figura 3 – Câmara de filmar portátil CP 102 (1)33

Figura 4 – Câmara de filmar portátil CP 102 (2)
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Figura 5 – Gaveta mecânica (1)

Figura 6 – Gaveta mecânica (2)
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Figura 8 – Estrutura electrónica

Figura 7 – Estrutura mecânica com gavetas 4 e 5 
em posição de trabalho
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contra os seus clientes, como se denota nesta 
passagem:

(…) a Policia cerceava as relações en-
tre os constituintes do declarante e o 
declarante, na qualidade de seu advoga-
do, suprimindo e apreendendo corres-
pondência, projectos de requerimentos 
enviados pelo correio e baseando-se 
até nessa correspondência, para fazer 
autos de perguntas ao constituinte do 
declarante.41

Mais adiante, declara que as conversas entre 
os advogados e os constituintes mudam su-
bitamente de lugar, passando para o Parlató-
rio42, onde as condições são inadequadas, afir-
mando que ouvira rumores de que duas salas 
de prisão haviam sido alteradas de modo a 
permitir as infames «escutas», como passo a 
citar:

Também as visitas dos advogados aos 
constituintes, a certa altura e sem que se 
saiba porquê, passaram a ser dadas no 
parlatório, em condições absolutamente 
inadequadas (…) sabe que ultimamente, 
segundo ouviu dizer a pessoas que per-
maneceram nas prisões da Policia, pelo 
menos essas duas celas foram alteradas 
por forma a fazer crer destinarem-se a 
outros fins que não ao de prisões (…)43 

O parlatório carece de mesa de escrever, e os 
constituintes têm de conversar de pé, separa-
dos dos visitantes por duas redes, para que 
possam ser ouvidos, a cerca de um metro de 
distância, pelo agente de serviço. Por vezes, 
os prisioneiros falam por cifras, ou seja, usam 
um tipo de discurso truncado por uma ou ou-
tra palavra, dando a ideia da mensagem mas 
não o seu conteúdo explícito44. Anteriormente, 
os encontros têm lugar num pequeno gabine-

te. As portas estão abertas, mas as conversas 
não podem ser ouvidas directamente pelos 
agentes, que se encontram a uma distância 
razoável. Todavia, tanto o declarante como o 
constituinte estão colocados junto a uma se-
cretária com gavetas fechadas, o que os leva 
a suspeitar de estarem a ser escutados, ou as 
suas conversas a ser gravadas, para posterior 
aproveitamento da polícia em tribunal, como 
o advogado afirma no seguinte depoimento:

As visitas do declarante eram dadas no 
parlatório em condições inadequadas por-
que não havia uma mesa onde se escre-
ver, o constituinte tinha de estar de pé, as 
conversas eram a uma distância de mais 
de um metro, de maneira que tinham 
que ser em voz alta, e perto estacionava 
um Agente que deveria ouvir quanto se 
dissesse. Antes das conferências serem 
no parlatório, eram num pequeníssimo 
gabinete de instrução do último andar. 
Esse gabinete tinha a porta aberta e não 
podiam as conversas ser ouvidas directa-
mente, pois em frente à porta estaciona-
vam Agentes, mas a distância considerá-
vel. Todavia, o declarante e o constituinte 
com quem conferenciava eram colocados 
junto duma secretaria com as gavetas 
fechadas. Ora, o declarante por duas ve-
zes surpreendeu já a escuta indirecta de 
conversas entre detidos e seus advoga-
dos através, uma vez, de auscultadores 
e, outra vez, dum aparelho de gravação 
(…) Por isso, está convencido de que a 
ida para esses gabinetes de instrução era 
para a Policia poder escutar as conversas 
através desses processos indirectos.45

Claramente, o uso de «processos indirectos» 
é bastante sugestivo da presença de uma «ex-
periência acusmática», uma nova «ausculta-
ção» da voz e da fala que captura intensidades 
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e significados não para fins criativos, mas para 
recolha de informações. Da mesma forma, a 
utilização de mecanismos electrónicos (gra-
vadores, auscultadores, microfones), não sen-
do uma prática comum, é bastante frequente 
entre os agentes da polícia, em 1955. Tanto 
em gabinetes de instrução como em salas de 
prisão que eram preparadas para a prática do 
interrogatório, esse equipamento tem por ob-
jectivo captar informação e, como vimos ante-
riormente, constitui uma forma de violência 
acusmática. No caso das conferências entre 
advogados e constituintes, a intenção é inter-
ferir nas suas relações e captar ilicitamente 
detalhes e estratégias de defesa dos prisionei-
ros, de modo a serem mais tarde utilizadas e 
manipuladas pela polícia nos Tribunais Plená-
rios, tal como o advogado Bacelar igualmente 
justifica, referindo a determinada altura:

(…) uma resposta dada pela Policia ao 
Tribunal, e que consta do Processo no 
qual são feitas pela Policia considera-
ções que bem mostram servir-se dos 
seus poderes para ficar a conhecer os 
pormenores e combinações da defesa 
e vir depois em Tribunal argumentar 
servindo-se desses conhecimentos, e 
tirando deles até interpretações em que 
pretende prejudicar os réus.46

Resistência às avessas

Além de aparelhos de som mecânicos e elec-
trónicos para capturar informação e para tor-
turar prisioneiros políticos, existe ainda um 
conjunto de microtécnicas que, no contexto da 
detenção e do interrogatório de prisioneiros, 
servem igualmente para infligir danos psico-
lógicos e físicos. A tortura do sono, associada 
à figura da tortura da estátua, como vimos, 
pressupõe a activação de mecanismos sonoros 
para não deixar o preso adormecer. A provoca-

ção de uma série de ruídos agressivos torna-
-se, dessa forma, um verdadeiro sistema de 
violência física, aparentemente inofensivo, de-
vido aos «instrumentos» utilizados, mas terri-
velmente eficaz na prática, como por exemplo 
brincar com molhos de moedas no tampo da 
mesa, raspar corta-unhas nas vidraças de plás-
tico das janelas, abrir e fechar ruidosamente 
as gavetas da mesa, berros e gritos, ameaças 
e provocações gravadas, manipulação do silên-
cio da sala (e da temperatura), entre outros. 
Carlos Coutinho, antigo prisioneiro em Caxias, 
refere-se a moedas a girar na mesa e palmadas 
nos tampos da mesa na sala de interrogatório, 
quando se fazia a tortura do sono. Mas subli-
nha que ele próprio não foi assim torturado47.

Por outro lado, os prisioneiros desenvolvem 
técnicas de resistência musicais e sonoras 
para conseguirem sobreviver aos longos dias, 
meses e anos, passados em cativeiro. Em Al-
jube, por exemplo, nos mínguos «curros», 
cantarolam, assobiam, fazem sinais sonoros, 
ruídos e barulhos com os punhos, como for-
ma de comunicação com os outros, ou apenas 
para passarem o tempo48. Frequentemente, 
usam canções e sons como formas de resis-
tência. Em 1934, na prisão do Aljube, Edmun-
do Pedro relata o seguinte:

A despeito de procurarmos cantar, num 
tom de voz moderado, as canções re-
volucionárias com que alimentávamos 
o nosso entusiasmo militante, era fre-
quente sermos intimados pelos guardas 
a desistir de o fazer, sob pena de, não 
obedecendo às suas ordens, sermos 
castigados. Mas essa intimação em nada 
alterara a nossa determinação. Baixáva-
mos momentaneamente o tom.49

Da mesma forma, nos recreios das prisões, 
por vezes, os prisioneiros em conjunto can-
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tam como forma de protesto e resistência, 
desafiando as próprias normas do comporta-
mento exigido, bem como os agentes que os 
vigiam, como neste excerto se pode verificar:

Que uma vez que vigiava um grupo 
de presos no recreio, faltariam 15 m 
para findar, alguns deles começaram a 
cantarolar, primeiro baixo e depois em 
tom mais alto. O declarante disse-lhes 
que não podiam fazer isso e que, se 
voltassem, teria de dar por findo o re-
creio conforme determinação superior 
e que era do senhor Subdirector. Eles 
acataram mas depois voltaram a cantar, 
olhando significativamente para o de-
clarante.50

A música e o som nas prisões são assim usa-
dos como forma de resistência e de sobrevi-
vência pelos prisioneiros políticos, e como 
forma de tortura, humilhação e repressão 
pelo regime. Através de «escutas» e grava-
ções usadas pelos serviços de informação, 
recolhem-se dados e manipulam-se as decla-
rações e os materiais de defesa dos prisionei-
ros, suspeitos e advogados. O poder judicial 
da PIDE usa, voluntariamente ou não, muitos 
advogados e magistrados para camuflar e si-
lenciar essas práticas criminosas em tribunal, 
transformando-os em bastiões da máquina re-
pressiva do Estado.

Apesar disso, ao serem convocados para os 
tribunais centenas de advogados, suspeitos 
e prisioneiros, mais de 300 testemunhas e os 
próprios membros da polícia, os Tribunais 
Plenários, abertamente e inadvertidamente, 
mostram ao grande público os usos e abusos 
da investigação criminal da polícia política e a 
sua violenta e repressiva metodologia. Dessa 
forma, tornam-se veículos de propaganda con-
tra o próprio Governo, colocando o regime no 

banco dos réus51. A partir de agora, o regime 
é muito mais cuidadoso em providenciar julga-
mentos colectivos de tão grandes dimensões e 
com tantos réus, o que se conclui ser contra-
producente para a imagem nacional e, sobre-
tudo, para a imagem internacional do país. l
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1 Cf. Chion (2014), p. 11.

2 Um «cubículo sem ar nem luz natural, com tecto incli-
nado e com exíguo espaço para passear, tendo por úni-
co local de repouso uma tarimba de madeira». Arquivos 
PIDE/DGS, Serviços de Coordenação e Extinção da 
Pide, NT 704, PT5, p. 4.

3 De acordo com o autor Manuel Braga Cruz, Salazar 
recusa o totalitarismo e o militarismo radicais, caracte-
rizando o seu regime como uma «ditadura constitucio-
nalizada». Cf. Cruz (1988), p. 77.

4 Quando ao carácter militar da ditadura e à militariza-
ção da vida politica do país, cf. Rosas (2009), pp. 28-29.

5 Id. ibid., p. 15.

6 Cf. Pedro (2007), p. 457.

7 Id., ibid.

8 Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Ainda an-
tes de Salazar subir ao poder, existem polícias especiais 
e de informação. O decreto de 17 de Março de 1928 cria 
a Polícia de Informação, dita de carácter secreto e po-
lítico. Até então, apenas funciona uma Polícia Especial 
de Lisboa e uma Polícia Especial do Porto, criadas em 
Abril de 1927. Em 1931 cria-se a PIP (Polícia Internacio-
nal Portuguesa) e, em 23 de Janeiro de 1933, a PDPS 
(Policia de Defesa Política e Social). Em 1933 dá-se a 
fusão da PIP com a PDPS e é criada a PVDE, que coinci-
de com a estruturação sistemática dos TME. Em 1945, 
surge a PIDE.

9 Rosas (2009), pp. 16, 125.
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10 Id., ibid., p. 125.

11 Evelyne Monteiro afirma que tal medida de seguran-
ça, aplicada pelos TP a partir de 1956, revela o carácter 
de deriva totalitária do regime salazarista, associado ao 
de tipo autoritário, pois reflecte por analogia em termos 
legais a lei alemã de 1935 (citada em Rosas (2009), p. 
138). Na mesma linha, Paulo Pinto de Albuquerque, re-
vela semelhanças entre as novas medidas de segurança 
e o regime nacional-socialista da Schutzhaft (id., ibid.).

12 Exposição «A Voz das Vítimas».

13 Tal deriva totalitária tem, como vimos, a cumplicida-
de do Governo dos Estados Unidos e de alguns países 
europeus, em parte justificada pela preocupação da 
ameaça russa e pelo (aparente) sucesso do comunismo 
soviético. Nesta altura predomina a Guerra Fria e a cria-
ção do Muro de Berlim, em 1961, que marca uma cisão 
profunda entre Oriente (Bloco de Leste) e Ocidente.

14 Arquivos PIDE/DGS, Serviços de Coordenação e 
Extinção da PIDE, NT 704, PT5, p. 195.

15 Arquivos PIDE/DGS, Serviços de Coordenação e 
Extinção da PIDE, NT 704, PT2, p. 101.

16 Id., ibid., 115-116 e NT 704, PT4, pp. 123-125.

17 Movimento antifascista (8 de Outubro de 1945), tor-
nado ilegal por Salazar em 1948, sob o pretexto de ter 
fortes ligações com o PCP.

18 Arquivos PIDE/DGS, Serviços de Coordenação e 
Extinção da PIDE, NT 704, PT5, p. 5.

19 Id., ibid., PT2 (Vol. II), p. 17 (verso).

20 Id., ibid., NT 704, PT4, p. 202.

21 Cf. Cascella (2012), p. 6. Tradução minha.

22 A Radio Free Europe foi fundada em 1950. Criada 
por George F. Kennan (United States Department of 
State) e Frank G. Wisner (Office of Policy Coordination, 
mais tarde chamado United States Central Intelligence 
Agency), pretendia utilizar as valências dos emigrantes 
soviéticos e de Leste do pós-guerra a favor da política 
externa norte-americana. Cf. Radio Free Europe, Radio 
Liberty, em www.rferl.org/info/history/133.html (ace-

dido a 10/10/2014).

23 Cf. Pimentel (2007), p. 120. Nesta obra, a criação da 
Radio Free Europe tem data de 1947, ao contrário da 
página oficial norte-americana, que aponta para 1950. 
Sobre as relações luso-americanas, ver ainda Nuno Vas-
co, «Ligações da PIDE/DGS com a CIA e polícias suas 
congéneres», em Vasco (1977), pp. 115-118.

24 PIDE/DGS, SC CI (2), 6341/A, PT2, NT7431, «Ameri-
can Service for the Exchange of Information», pp. 8, 10. 
Tradução minha.

25 Para mais informação, cf. Cusick (2006 e 2008).

26 Goodman (2010), p. 41.

27 Melo (1975), pp. 257-263.

28 Pimentel (2007), p. 385.

29 Jancke (2008). Tradução minha.

30 Todas as imagens do presente ensaio foram autori-
zadas para esta publicação pelo Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo.

31 «Caro Senhor, Em resposta ao seu pedido, pedimos 
a sua atenção para a documentação que se encontra em 
anexo sobre a nossa câmera portátil, modelo CP 102. Este 
modelo substituíu o CP 101, o qual viu montado sobre 
uma viatura da Prefeitura da Polícia de Paris. Essa mon-
tagem foi feita ao cuidado dos serviços técnicos desta Ad-
ministração, mas as fotografias que acompanham a bro-
chura em anexo ilustram o modo como este equipamento 
facilmente se adequa às mais diversas práticas (…).» Ar-
quivos PIDE/DGS, SC, NT 9129. Tradução minha.

32 Figuras 1 e 2, em «Peugeot 403 U5», PIDE/DGS, SC, 
NT 9129.

33 Figuras 3 e 4, em «Renault Domaine», PIDE/DGS, 
SC, NT 9129.

34 Arquivos PIDE/DGS, SC, NT 9129.

35 Nuno Vasco, «Tortura», em Vasco (1977), pp. 103.104.

36 Arquivos PIDE/DGS, SC, NT 9129. Um breve parágra-
fo extraído das notas da exposição patente no Aljube, «A 
Voz das Vítimas», em 2011, corrobora tal sugestão: «Em 
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meados da década de sessenta, a polícia politica adquiriu 
equipamento capaz de proceder à gravação de comunica-
ções telefónicas. No 4º andar da sede da PIDE/DGS (…) 
estavam instalados os principais equipamentos de escuta, 
gravação e transcrição.» Cf. ainda Nuno Vasco, «A Escuta 
Telefónica», em Vasco (1977), p. 14, e Irene Pimentel, «A 
Policia Internacional», em Pimentel (2007), p. 115.

37 Nuno Vasco, «Tortura», em Vasco (1977), p. 105.

38 Bastos (2013), p. 51.

39 Id., ibid.

40 Id., ibid.; Vasco (1977), p. 104; Pimentel (2007), p. 382.

41 Arquivos PIDE/DGS, Serviços de Coordenação e 
Extinção da PIDE, NT 704, PT5, pp. 104-05.

42 O parlatório é o lugar onde os reclusos comunicam 
com os familiares e/ou visitantes autorizados a visitá-los. 
O preso está separado dos visitantes por duas redes a 
toda a altura da sala, que formam um corredor onde pas-
seia um agente da polícia política encarregue de vigiar as 
visitas. O preso é trazido para a sala do rés-do-chão, onde 
já se encontra o agente da PIDE. Mais tarde, entram os 
familiares. Tudo se passa em semi-obscuridade, com in-
terrupções sucessivas pelo agente da PIDE, à mínima 
desconfiança sobre o teor da conversa. Wikipédia, s.v. 
«Cadeia do Aljube». Disponível em http://pt.wikipedia.
org/wiki/Cadeia_do_Aljube (acedido em 3/2/2014).

43 PIDE/DGS, Serviços de Coordenação e Extinção da 
PIDE, NT 704, PT5, p. 105.

44 «Conversas em “cifra”, isto é, uma conversa trunca-
da, uma conversa normal, truncada por uma ou outra 
palavra, que por si só significa a ideia que se deseja 
transmitir.» Id., ibid., p. 103.

45 Id., ibid., p. 106.

46 Id., ibid., pp. 105-06.

47 Entrevistado por Anabela Duarte em 5 de Julho de 2011.

48 Curros são pequenos buracos de cerca de dois me-
tros por um.

49 Pedro (2007), p. 219. Cf. ainda Pinto (2011).

50 Arquivos PIDE/DGS, NT 705, PT6, p. 190.

51 Rosas (2009), p. 133.
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