
Como podera existir conhecimento
onde ha opressao?

Mantidas pelo medo de mexer numa prisao
de musculos tetanizados, as emo<;oes recalca
das instauram entre 0 opressor e 0 oprimido
uma l6gica de destrui<;ao e de autodestrui<;ao
que rompe com qualquer forma de comunica
<;210 esc1arecida.

As nescias pretensoes do mestre a reinar
tiranicamente na aula, correspondem com
igual tolice 0 chinfrim e a algazarra que ser
vem de escape as energias reprimidas.

Em toda a parte onde a prisao, 0 gueto ou
a coura<;a caracterial impoem a sua estrate
gia de c1ausura, 0 impulso do desespero faz
erguer 0 punho do arrebenta. A mao do
aluno vinga-se mutilando mesas e cadeiras,
maculando as paredes com sinais insolentes,
rasgando os ouropeis da fealdade, sacrali
zando um vandalismo em que a raiva de
destruir nele se desforra do sentimento de
ver-se destruido, violentado e saqueado pelo
embuste pedag6gico quotidiano.

As bocas abrem-se nos gritos intrataveis
do protesto, os olhos vao buscar ao desafio
o brilho de entusiasmo que lhes recusam.
E deste modo os movimentos de contesta<;ao
que periodicamente despertam as directivas
de instancias burocraticas e governamentais
malogram-se - por falta de criatividade -
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num cinzentismo e numa estupidez iguais as
do poder cacoquimico que os provocou. Que
esperar de manifesta~oes gregarias em que a
inteligencia dos individuos, por falta dum
projecto de transforma~ao radical, se abaixa,
segundo 0 denominador comum das multi
does, ao nlvel mais baixo de compreensao?

Para evitar a explosao dos desejos recalca
dos a trouxe-mouxe, as autoridades sOllberam
arranjar filtros de descompressao e de escorre
gadelas controladas. 0 laxismo nao e sopro
nenhum da liberdade, e a respira<;ao da tirania.

o recreio que comportam prisoes, quarteis
e escolas permite a energia libidinal compri
mida pelos rigores da disciplina aliviar-se a
vontade. Ela conserva a separa<;ao entre a
cabe<;a - 0 «chefe» - e 0 resto do corpo,
que em principio the esta submetido, inver
tendo todavia a ordem hierarquica instituida
durante 0 tempo de estudo. 0 ultimo torna
-se nela 0 primeiro: 0 cibula e 0 brutamontes
musculado passam a mandar vir e a fazer
gato-sapato dos bons alllnos. E deste modo
nada se alterou, a nao ser que as pulsoes da
vida oprimida passam a aliviar-se em pulsoes
de morte.

Vma vez fechado 0 parentese da desordem
tolerada, 0 espirito recobra os seus direitos,
com a missao de reinar sobre 0 caos. Aqueles
que 0 poder professoral aureolou com a san
tidade do saber reintegram os seus lugares a
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cabe<;;a do pelotao. A intelectualidade destes
manda para as trevas a besta que roda nas
profundezas do ser, ao passo que a sua supe
rioridade se afirma contra a horda dos indis
ciplinados, dissipados e d.bulas, todos
qualificados de bestas, segundo um insulto
que mereceria ser analisado rnais de perto
(quando se tomar consciencia de que renegar
a animalidade das pulsoes, em vez de a apu
rar, nao conduz a humanidade, mas sim a
uma bestialidade de aparencia humana).

Hi evidentemente um ritmo natural do
esfor<;;o e do descanso, da concentra<;;ao e da
calma, mas a organiza<;;ao social do trabalho
substituiu a simples alternancia da concentra
<;;ao e da descontrac<;;ao 0 mecanismo psico16
gico do recalcamento e da exterioriza<;;ao.
o comportamento usual do explorador, con
cedendo aos explorados um tempo de lazer
que os ha-de mandar bem dispostos para a
fabrica e para 0 escritorio, ficou claramente
exposto nas palavras proferidas pelo general
De Gaulle, irritado com a revolu<;;ao de 1968:
<<]a e tempo de apitar para 0 fim do recreio.»
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