
Area, 4, GeoPlanUM, Guimariies, 2004, 29-32. 

o MINHO NO ALARGADO PALCO DE UM 
TEATRO DE RBIS E DE BOBOS DA CORTE 

MOISES DE LEMOS MARTINS 

Instituto de Ciencias Sociais, Universidade do Minho 

o debate politico nacional foi atravessado nos Ultimos vinte e cinco 
anos por tres tipos de discurso. Primeiro foi 0 discurso sobre 0 Portugal 
democratico. Depois 0 discurso sobre 0 Portugal europeu. Hoje 0 dis
curso sobre 0 Portugal~tegionalizado. Sendo meu proposito tecer algu
mas considera<;5es sobre a identidade regional, gostaria de me ater ao 
modo como esta figura e encenada pelo discurso da regionaliza<;ao, um 
discurso que e ele mesmo recorrentemente agitado entre nos como 0 

lugar de reden<;ao social por excelencia, 0 territorio para onde os poderes 
publicos remetem as nossas melhores esperan<;as sociais. 

Antes de mais, gostaria de convocar 0 ensinamento da etimologia. A 
palavra regiao (regio), tal como a descreve Emile Benveniste, fala-nos do 
principio de di/visao social, fala-nos desse acto simbolico, acto propria
mente social, que introduz por decreto uma descontinuidade na continui
dade natural de urn espa<;o indiferenciado. Regionalizar e dividir social
mente. Regio conduz-nos a actividade de regere fines, conduz-nos ao acto 
politico-administrativo de tra<;ar as linhas das fronteiras, de separar 0 

interior e 0 exterior, 0 reino sagrado e 0 reino profano, 0 territorio 
nacional e 0 territ6rio estrangeiro. 

Assim caracterizada, a actividade de regere fines e um acto simb6lico 
realizado pelo personagem investido da mais alta autoridade, 0 rex, que 
por sua vez se ocupa tambem de regere sacra, ou seja, de fixar as regras 
que chamam a existencia aquilo que decretam. Falando com autoridade, 
o rex pode pre/ dizer, pode convocar ao ser, pode fazer surgir aquilo de 
que fala. 
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Deste ensinamento etimol6gico sobre a regiao retiro duas consequen
cias bastante comezinhas, mas deveras significativas sobre 0 sentido da 
regionaliza<;ao. A primeira consequencia e a de que nao hi regioes natu
rais. Da mesma forma que tambem nao hi na<;oes naturais. Simples
mente, ha Estados-na<;oes que existem ha apenas 100 anos, como e 0 

caso da Italia, e ha Estados-na<;oes com mais de 8S0 anos, como acon
tece com Portugal. E do mesmo modo, ha regioes que sao bern antigas, 
cheias de hist6ria, como 0 Pais Basco, a Irlanda do Norte, 0 Pais de 
Gales, a Flandres e a Va16nia, e tambem regioes com pouca hist6ria, 
como e 0 caso do Minho, e ainda regioes com quase hist6ria nenhuma, 
como foi 0 caso daquelas sobre as quais se pronunciou 0 pais, em refe
rendo, ha coisa de quatro anos: Entre Douro e Minho, Tras-os-Montes e 
Alto Douro, Beira Litoral, Beira Interior, Estremadura e Ribatejo, Lisboa 
e SerubaL E que e 0 tempo que da maior ou menor densidade hist6rica, 
maior ou menor espessura e for<;a simb6lica, as na<;oes como as regioes. 

Nestas circunstancias, pode dizer-se que e menos 0 espa<;o e mais 0 

tempo, a hist6ria, que produz as regioes e as na<;oes. 0 pr6prio 
territ6rio, as paisagens e os solos nao se furtam a esta condi<;ao de 
produto hist6rico de determina<;oes sociais. Quero com isto dizer, que 
nenhuma na<;ao, tal como nenhuma regiao, e urna totalidade geografica 
observavel como taL As regioes e as na<;oes sao actos politicos de 
totaliza<;ao, que constroem como fechados e perfeitamente separados 
campos de significa<;oes (campos de representa<;oes, de def1ni<;oes), cujos 
limites se nao impoem nunca por si mesmos. 

E meu entendimento que em Portugal, mais forte e mais prof undo do 
que 0 quadro geometrico fechado de uma qualquer regiao, que circuns
creve uma qualquer comunidade, mais forte e mais profundo do que a 
ideia de uma fronteira regional, como linha plena e continua, que marca a 
oposi<;ao entre urn interior e urn exterior, ha sempre os tra<;os irregiona
lizaveis de uma tradi<;ao e de urn destino nacionais, ha sempre a hist6ria 
cultural de uma comunidade nacionaL 

A segunda consequencia a tirar do ensinamento etimol6gico sobre a 
regiao, e que a regionaliza<;ao e urna obra dos politicos (uma actividade 
do rex), e nao urna reivindica<;ao das comunidades locais, ou por outra, e 
urna interven<;ao do centro, e nao urn~ exigencia das periferias. A ideia 
de regiao compreende urn dinamismo ex6geno aos interesses das 
comunidades locais, e nao urn dinamismo end6geno. 0 que e paradoxaL 
Ouvimos hoje falar de regioes como se a regionaliza<;ao fosse a assun<;ao 
ao mais alto myel politico de dinamismos ascendentes, que teriam a sua 
genese e afirma<;ao ao mvellocal. Mas 0 equivoco, em meu entender, nao 
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pode ser maior. Alias, quem duvida, nos dias que correm, no quadro 
legal da nossa democracia representativa, do esmagamento dos movi
mentos de cida&ios pelos partidos? 

o discurso da regionaliza<;:ao, tudo 0 indica, e a urn tempo 0 discurso 
da vit6ria dos partidos sobre os cidadaos e do centro sobre as periferias. 
A pretexto de conferir as periferias e aos cidadaos um estatuto e uma 
voz, 0 centroe os partidos defmem-Ihes antes 0 grau e 0 modo da sua 
existencia concreta. Neste sentido, a muito invocada proximidade eleito
res/ eleitos nao traduz necessariamente maior capacidade de resolu<;:ao 
dos problemas das popula<;:6es: de crescimento econ6mico, de coesao 
social, de dilui<;:ao das disparidades Norte/SuI e Interior/Litoral. Serve 
sim a ideia de um Portugal regionalizado: uma ideia con forme aos inte
resses do centro e dos partidos. 

Disse que a regiao e uma obra dos politicos. Neste ponto, a sugestao 
etimol6gica cruza-se com a concretiza<;:ao hist6rica da ideia de regionali
za<;:ao, que ou e pensada como urna forma superior de organiza<;:ao 
administrativa, ou e encarada como a aflrma<;:ao politica de urna nova 
legitimidade. Em ambos os casos, no entanto, da-se urn movimento do 
centro para a periferia.~No primeiro caso, a regionaliza<;:ao pretende 
organizar 0 pais em termos mais racionais do que os das actuais Comis
s6es de Coordena<;:ao. No segundo, a regionaliza<;:ao contrap6e 0 

sufragio das urnas e a constituti<;:ao de um corpo de eleitos ao acto 
politico-administrativo que constituti um corpo de nomeados. 0 
movimento e diverso, mas 0 sentido e 0 mesmo: de cima para baixo e do 
centro para a periferia. 

Em s1ntese, direi que a regionaliza<;:ao tem urn caracter predominan
temente politico-administrativo e simb6lico-ideoI6gico. Remete para a 
etimologia da palavra regiao (regio), que Benveniste associa ao poder de 
di/visao sQcial, ou seja, a fun<;:ao e ao exerdcio do poder politico. Surge 
nos anos sessenta, na Europa, associada a crise do modelo de desenvol
vimento polarizado, a crise do Estado-Providencia, a mundializa<;:ao das 
trocas e das transac<;:6es comerciais. Associa-se tambem as exigencias de 
democracia local e regional. Conjuga a descentraliza<;:ao e a desconcen
tra<;:ao de competencias e de servi<;:os da estrutura administrativ~ do 
Estado com a elei<;:ao de instancias intermedias de decisao. Numa pala
vra, 0 processo de regi~naliza<;:ao caracteriza a politica da estrutura admi
nistrativa do Estado, na procura do controle da mudan<;:a social, da res
posta as reivindica<;:6es democraticas e da correc<;:ao das assimetrias do 
desenvolvimento. 
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Mas a regionaliza<;ao e hoje tambem, e sobretudo, um novo lugar de 
reden<;ao soda~ 0 territ6rio para onde os poderes publicos remetem as 
nossas melhores esperan<;as sociais. Por essa razao, coloco a seguinte 
questao: podera 0 Minho furtar-se, nestas circunstancias, a ser outra 
coisa que uma mera "panaceia" no alargado palco de um teatro de reis e 
de bobos da corte? 
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