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Não se pode aceitar tranquilamente que,
no caso do Koweit, vinguem intervenções
internacionais fundadas no direito
internacional e através dele se procure afirmar
uma determinada ordem internacional,
negando-se essa mesma legitimidade
em casos como o de Timor.

Considera-se, muitas vezes como crítica constante, que a hipocrisia e uma certa demagogia são dimensões inexoráveis da vida política e, em grande medida, da vida colectiva. Não nos damos suficientemente conta, porém, de que estes comportamentos
e críticas resultam de atitudes consumistas interiorizadas. Isto é,
aceita-se a dicotomia entre aquilo que é a nossa vida e os critérios
com que vivemos, entre os problemas de que temos consciência,
pela sua proximidade e porque nos dizem respeito, e aqueles que
nos chocam, mas de algum modo são distantes, como a guerra, a
fome, a violência do quotidiano ou das situações como o desemprego, a falta de habitaçãoleducação e, de uma maneira geral, o
esmagamento a que as pessoas estáo sujeitas, pela dor, pela droga, pela prostituição, pela doença, pela inadaptação, pelo insucesso ou pela dependência.
Encarar nesta perspectiva o consumismo significa reconhecer
que, muitas vezes, as nossas atitudes estão marcadas sobretudo
por uma preocupação de nos tranquilizarmos sobre tudo isso que
acontece e que não nos toca directamente. Por isso mesmo, concordando ou aceitando que a realidadetem a sua complexidade, a
sua opacidade, dificilmente imaginamos a realidade pensada e
existindo de um outro modo; prefere-se o consumismo a dinâmica
crítica e criativa.
Com estas atitudes tranquilizamo-nos ou sossegamo-nos com
um discurso sobre a modernização ou o desenvolvimento. Vemos
nestas perspectivas o suficiente para garantir para todos um horizonte de um progresso possível. A permanência de injustiças e,
sobretudo, de uma lógica que está subjacente aos grandes problemas do quotidiano e da vida nas sociedades em geral é encarada como simples desajustamentos a que o próprio desenvolvimento responderá a médio ou a longo prazo.
Aceitamos a lógica de uma ordem assente no poder do armamento, na produção de bens que se esgota na concorrência do
mercado, no aproveitamento da Natureza e dos seus bens com a
finalidade de um desenvolvimento, proporcionando o bem-estar
num momento, o presente, apesar de pôr em causa o futuro. No
fundo, aceitamos com grande facilidade uma ordem social que se
legitima num conjunto de ideias, de conceitos facilmente considerados como adquiridos, como inexoráveis e, de certo modo, como
irrevogáveis.
Esta ausência de problematizar os princípios fundantes em que
vivemos é a expressão de um consumismo, não no sentido corrente do "marketing" de qualquer hipermercado, mas do consumo das
ideias que se propagam como lugares-comuns, genericamente
aceites e aceites como justas, e tanto mais justas quanto garantem
a nossa tranquilidade e o nosso nível de vida. E olhamos para
aqueles que se interrogam e formulam de outro modo os grandes
problemas com que a sociedade se debate como ingénuos, como
irrealistas, algumas vezes como perigosos utópicos.

O desafio que importa afrontar, com coragem, é arriscar colocar sobre a mesa novas hipóteses que permitam pensar a dinâmica social não como simples ordem estabelecida, mas como uma
construção que a todos diz respeito. Trata-se, no fundo, de afirmar
outras grandes referências, que permitam pensar mais justamente
o modo de os homens e as mulheres viverem, como pessoas e
em sociedade, realizando-se.
Há necessidade de pensar em termos de paz, em vez da ordem que conduz os homens a mobilizar-se e a orientar as suas
capacidades produtivas para a "performance" do armamento ou
para a produção sistemática desses bens belicistas, permitindo
que, quando não os próprios, outros façam as guerras. Trata-se,
em primeiro lugar, de insistir num paradigma que não só emita
votos piedosos em relação a paz, mas implique a sociedade para uma grande mobilizaçáo para a paz. Efectivamente, entendese a paz não só como a ausência de guerra, mas como a vertente em torno da qual a sociedade se deve organizar valorizando o
pluralismo, a participação, e em que as preocupações legítimas
de protecção e de defesa permitam a descoberta de novos
meios que não recorram a destruição da Natureza, das sociedades, dos indivíduos.
Permanece nas nossas sociedades a arrogância do poder das
armas. A guerra não pode ser considerada uma fatalidade biológica,
masuma invenção social que deve ceder o lugar a invenção da paz.
E necessário ter-se coragem para desenvolver todos aqueles
aspectos que possam realmente conduzir a circunscrição, o mais
generalizada possível, das formas de armamento. Sabe-se que as
indústrias de armamento estão associadas ao desenvolvimento de
ponta nas sociedades mais industrializadas, que fornecem também
postos de trabalhos; mas há que imaginar e possibilitar que a realidade possa ser distinta, isto é, a existência de uma economia sem
a indústria do armamento. Esta perspectiva torna-se uma urgência
e um imperativo morais, sem os quais as iniciativas de solidariedade com os povos se tornam formas encapotadas de hipocrisia.
As situações de guerra não são só expressões aterrorizantes
do egoísmo particular e colectivo, mas correspondem também a
graves hipotecas do futuro dos povos, que, conduzidos a essas situações, pagam e pagarão, durante muito tempo, uma factura caríssima de aniquilamento físico, psíquico e material.,A guerra, como tudo aquilo que a possibilita, é um escândalo. E imperativa a
inquietação das consciências, de modo a denunciar a intolerância
de tais situações e das suas causas.
Não basta olhar para as guerras, para os conflitos armados,
unicamente através das suas consequências. Elas podem ser desenvolvidas e mantidas porque existe a indústria do armamento,
os intermediários que as vendem e aqueles que, arrogando-se um
poder sobre os outros, conduzem esses conflitos. O comércio de
armamento é expressão eloquente do funcionamento do mercado
que se autojustifica com o argumento de haver uma procura a que
se deve responder com oferta; neste caso, unicamente controlado
pela preocupação de impedir a transferência ou fuga de tecnologia e hipocritamente moralizado por critérios de segurança, pela
competição entre países no mercado internacional ou pela não
proliferação de armas nucleares ou químicas que possam pôr em
causa as hegemonias estabelecidas.
Outro grande aspecto sobre o qual é necessário reflectir a pro-

pósito da reordenação da sociedade é o mercado em si. Mercado
enquanto dimensão aberta da troca, da complementaridade, da diferenciação, da produção que se transforma em riqueza. Mercado
em que os seus fins não seriam marcados fundamentalmente pelas mercadorias, pelos bens e pelo capital que dele resulta, mas
cujo referencial aferidor seria fundamentalmente o acesso de todos aquilo que é essencial para a sua realização. A realização não
seria somente marcada pelo destino individual, mas pelo destino
relacional, isto é, pela interacção dos indivíduos. Reconhece-se
que as necessidades não são iguais para todos, mas isto não exclui a responsabilidade, pois importa que na distribuição não haja
excluídos.
Para se atingir estes objectivos, não se pode banalizar na sociedade o desemprego, a marginalização na escola, a pauperizaçáo progressiva e sistemática de certos sectores sociais. Diríamos
que é importante que o mercado, no seu funcionamento, seja confrontado sistematicamente pela liberdade de realização não só do
indivíduo, mas deste em relação, isto é, na sua dimensão social.
Os bens valorizados e para os quais se deve orientar a produção
precisam de ter em conta as necessidades não no sentido de simples bens de troca, mas como valor de realização das pessoas e
da sociedade.
Importa repensar também a relação que as sociedades estabelecem com os problemas da violência e da segurança. E fundamental que na sociedade não prevaleça a lei de talião - olho por
olho, dente por dente - como paradigma da justiça e da convivência, mas haja o desenvolvimento de uma perspectiva assente
na ideia de que uma sociedade é tanto mais forte quanto, não esquecendo, for capaz de perdoar. Isto é, que o fundamental na sociabilização e na integraçáo social é a capacidade de dar a mão,
de regenerar, de levar aqueles que, na sociedade, mais dificuldade
têm nos seus comportamentos a conseguirem ter uma outra atitude, uma outra maneira de estar, outros modos de se assumirem e
se realizarem.
Esta dimensão é fundamental para que os vários organismos,
instituições e estruturas sociais percebam que a sua finalidade não
é a reprodução sistemática da ordem estabelecida, mas o desenvolvimento de uma ordem que permita o convívio e a integraçáo
daqueles que constituem essa mesma sociedade. O discurso e a
discussão sobre a pena de morte é central nesta problemática. A
sociedade tem de ser capaz de superar a perspectiva de uma ordem que sacrificialmente recupera a sua estabilidade. Ela tem de
ser capaz de exigir reparação, de exigir mudança aos indivíduos e
aos grupos, mas tem de ser capaz de afirmar que a dinâmica fundamental da sua própria construção é uma dinâmica de aliança. A
aliança não reduz, não rejeita, nem nega o conflito, mas ajuda a
transformá-lo num potencial positivo de convivência sem domínio
e sem destruição. A perspectiva de aliança pressupõe a confiança
e assenta na possibilidade da regeneração como instrumento de
construçao das pessoas e das sociedades.
Outra dimensão fundamental deste processo de olhar a sociedade tem a ver com a participação. Esta não pode ser reduzida a
um simples apelo ou frase feita, através do qual se legitima o afastamento das pessoas da construção da sociedade e a manutenção do poder de elites; tem de ser uma perspectiva que ajude os
indivíduos a sentirem-se parte de uma relação, de uma relação

que é fundamental para que haja solidariedade, isto é, para que na
sociedade não haja dinâmicas de exclusão, mas sim de acolhimento. Acolhimento e não simples integraçáo.
Estas perspectivas sobre a paz, o armamento, a aliança e a
participação são aspectos essenciais para que não reduzamos o
viver em sociedade a um consumismo e a uma banalização de
factos e de ideias.
Não se pode aceitar tranquilamente que, no caso do Koweit,
vinguem intervenções internacionais fundadas no direito internacional e através dele se procure afirmar uma determinada ordem internacional, negando-se essa mesma legitimidade em casos como o
de Timor. Ou, por exemplo, que se exija o diálogo efectivo entre as
partes, como nos casos de Angola, de Moçambique, da ex-dugosIávia, da Somália, do Próximo Oriente ou do Camboja, ao mesmo
tempo que se alimentam as partes com armamento, com técnicas
sofisticadas de destruição, com suportes que no fundo resultam
dos bens de todos para destruir e para aniquilar pessoas e bens.
Não se pode sugerir democratização e participação e, ao mesmo tempo, dar-se a classe política e as instâncias governativas uma
autoridade inatacável e não criticável. Não se pode aceitar que o
poder seja exercido legitimamente, esquecendo-se que este, ainda
que expressivo de votações maioritárias, é sempre uma emanação
das pessoas. Não se pode tolerar que os representantesdesse poder, jogando com todas as siiuações - como a miséria, gente vivendo nas ruas, as doenças das pessoas, a falta de trabalho, a
marginalização, os medos, as discriminações -, as utilizem numa
guerra de interesses político-partidários,revelando uma constante
incapacidade de encontrar consensos mobilizadores, capazes
efectivamentede resolver esses mesmos problemas.
Não podemos banalizar as ideias de que, face aos crimes e as
situações de desordem ou violência, a resposta seja uma coacção
que conduza ao aniquilamento daqueles que constituem o perigo,
o mal ou o diferente. E desafio para todos, nas nossas sociedades,
a capacidade de desencadear uma dinâmica de acolhimento, de
solidariedade, de reinserção para uma atitude de diálogo, não destrutiva. A sociedade possui recursos para tal, pois tudo isto diz respeito a evolução das consciências que, sendo um processo lento,
é essencial como horizonte de futuro. Não permitir que a sociedade, de uma maneira disfarçada, se constitua numa prisão em que,
para ser combatido o mal, se tem de destruir quem o pratica. Esta
lógica seria a da vingança, a da concorrência sem limites, no sentido de que a vitória e a hegemonia seriam finalidades, implicando a
aniquilação como garantia da segurança.
Estas questões são centrais para um humanismo que não é
simplesmente um nivelamento cultural ou uma similitude de comportamentos, mas que corresponde a criação de uma sociedade
dialogante e aberta, capaz de se relacionar permanentemente
com aqueles que se reconhecem mais no seu seio e aqueles que
se sentem fora dela, com aqueles que estão mais ligados a ela e
aqueles que lhe são estrangeiros. Não se trata de reduzir tudo a
uma cultura comum, mas, a partir das diferentes culturas, de reconhecer o diálogo que não se uniformiza, mas que se deixa confrontar com referências paradigmáticas fundamentais: a instauração de um conviver em que a paz, a aliança, a solidariedade e a
autonomia sejam vectores determinantes e identificadores.
Lisboa, 1 de Março de 1993

.

Frederico Mayor Zaragoza*

Preparado em Setembro de 1988 pelo Grupo
de Iniciativa do "Appel a un projet social
et culturel européen", que pretende um grande
encontro de personalidadese associações
de países europeus em 1989, para desenhar
os "eixos civilizacionais" (expressão de Edgar
Morin) sem os quais o grande mercado de 1993
será incapaz de cultivar a Europa.
* in "Courrier de I' UNESCO", Nov. 1988.
Tradução de Maria Adelaide Pinto Correia

Neste período, dominado pela internacionalização dos fluxos
económicos, a redução das ambições europeias ao grande mercado destrói o equilíbrio do Tratado de Roma, que continha uma
vertente social e visava "uma união cada vez mais estreita entre
os povos eulopeus".
O Acto Unico de 1985 limita-se a uma invocação da coesão
social e ao desejo de uma política do ambiente. Pôr a tónica nos
imperativos económicos e financeiros, deixando para mais tarde
os objectivos sociais e culturais, é não compreender o essencial
do que está em jogo neste fim do segundo milénio: os avanços
fulgurantes da tecnociência ao serviço do sistema industrial-comercial atiram para fora de cena a evolução autónoma da cultura
e do desenvolvimento social.
Assim, não é de espantar que a gestaçáo actual da Europa
ocidental, fechada nas barreiras do mundo industrial, vá desgastando cada vez mais as culturas tradicionais e destruindo as solidariedades. A civilização torna-se anónima.

Qual Europa? Para quê?
Por um lado, não se pode admitir o encerramento da Europa nos seus limites ocidentais actuais. Devemos considerá-la
como um conjunto susceptível de revestir múltiplas configurações mais extensas do que a estrita definição política e jurídica da CE. Há que procurar a sua extensão futura para a Europa de Leste: o corte actual entre o Leste e o Ocidente amputou a cultura europeia de uma parte essencial. Além disso,
também o Mediterrâneo é uma abertura natural da Europa.
Por outro lado, são os próprios cidadãos europeus que devem pensar e fazer a Europa - cada um de nós e o conjunto dos
povos somos responsáveis por esta formação complexa. Jean
Monnet já dizia: "Não coligamos os Estados, queremos é unir os
homens."
Só uma Europa dos espíritos e dos povos poderia adquirir a
capacidade de ultrapassar a barreira das violências ligadas aos
orgulhos nacionais, poderia opor-se aos mecanismos de poder
inevitavelmente produzidos pela centralização das decisões comunitárias.
Mas o que acontece, de facto, é que os decisores desconfiam de uma competência cultural que Ihes escaparia e ainda
mais da existência de cidadãos europeus mais autónomos. Uma
Europa mais descentralizada, dando autonomia as regiões, ajudaria a democratização dos processos.
Para progredir no caminho de uma Europa dos espíritos e
dos cidadãos, o que nos parece indispensável é o avanço em
novos eixos da civilização: nos modos de vida, educação, formação, nas veredas do conhecimento e da cooperação (tanto
na vida profissional como na privada), na organização do trabalho e da repartição das riquezas, no florescimento das faculdades humanas, que são deixadas como que "em pousio"
no sistema industrial ocidental confinado aos Estados-nações.

1. OBJECTIVOS
CULTURAIS ESSENCIAIS
Em primeiro lugar, é preciso carrear respostas concretas para a questão da identidade cultural de uma cidadania europeia.
Esta poder-se-ia construir associando a pesquisa de invariantes
universais (sempre inacabada, pela sua própria natureza) e o evi-

denciar de especificidades intrínsecas as culturas europeias.
A "paixão de conhecer" e a "mestiçagem cosmopolita dos
temperamentos" afirmaram-se como dois elementos fortes dos
grandes momentos da história europeia.
Edgar Morin escreveu: "A Europa deve metamorfosear-se simultaneamente em províncias e em meta-nação". A unidade cultural da Europa tece-se na multiplicidade das culturas das pequenas comunidades, das regiões e dos Estados.
Deve-se privilegiar dois eixos:
- Por uma lado, transformar em profundidade o ensino da
história nos países europeus; e manter o esforço para elaborar
uma História da Europa com o concurso de historiadores, de investigadores em ciências sociais e humanas, de filósofos.
- Por outro lado, fazer funcionar uma rede de universidades
europeias de um estilo novo. Seriam marcadas pela transdisciplinaridade do seu ensino. Em ligação com as universidades tradicionais, fariam emergir os campos de conhecimento no cruzamento e nas interfaces dos domínios disciplinares habituais: Informática e Biologia, Físico-Químicae Cosmologia, Sociologia e
Psicologia. Inserir-se-iam nos programas Erasmo, Comett, Ciência, da Comunidade Europeia, e nos das universidades dos Estados e instilariam o conhecimento crítico que falta ao ensino universitário oficial.
A circulação dos estudantes europeus e de outros países do
Mundo entre as universidades clássicas e as transdisciplinares
seria a garantia de uma abertura dos espíritos: é essencial introduzir o livrete de estudante europeu, uma espécie de passaporte
para os estudos.
Desde os primeiros anos de instrução dos jovens europeus,
é preciso familiarizá-los com a aprendizagem de duas ou mais
línguas e com a existência de outras culturas.
O acesso ao conhecimento científico, tecnológico e cultural
das diversas camadas das populações europeias é indispensável
a nossa cultura moderna. Sem esquecer as ciências da natureza,
as ciências sociais e humanas, as artes e a Literatura. A mistura
das formações em investigação a escala europeia é benéfica,
mas não se trata apenas de dispor de meios materiais mais consistentes e indiscutivelmente indispensáveis:
Um projecto de civilização não só implica que os investigadores pratiquem a transdiscipli'naridade entre as ciências, as técnicas, as artes e a tradição, mas também que os mesmos investigadores reflictam na finalidade dos seus trabalhos e na sua repercussão social.
Uma Europa da solidariedade devia dar a cada cidadão, desde 1993, a possibilidade de consagrar um tempo livre da sua vida a formação técnica e cultural. Albert Jacquart propõe que cada um possa dispor de dois anos sabáticos entre os 35 e os 40
anos. Jacques Delors propôs aos sindicatos operários que se pudesse dispor de um crédito de horas livres para a formação, ao
longo da vida profissional. Este direito poderia ser objecto de negociações europeias ao nível das regiões e dar para aplicações
adaptadas a vida nessas regiões.
Deve-se dar grande importância ao papel da Europa das televisões na criação de uma identidade cultural europeia, por exemplo,
um projecto Eureka audiovisual, que foi advogado por Mitterrand.
Este assunto diz-nos respeito a todos e não só aos produtores. Neste quadro, as televisões regionais podem ajudar a integração europeia, traduzindo em imagens a escala humana as
realidades quotidianas, os costumes e tradições. Estas televisões

regionais saberiam, melhor que os grandes grupos internacionais, fazer participar os cidadãos de maneira democrática nas
decisões e orientações comunitárias.
Não acabaríamos de enumerar os elementos culturais que
despertariam a curiosidade dos europeus e lançariam as bases
de uma cultura rica, aberta e em perpétua evolução.
Quer seja o aproveitamento do tempo quer a criação de espaços de leitura ou de pequenos arranjos no ambiente, ou ainda
as inovações pessoais, a solidariedade dentro do mesmo bairro
ou outras colaborações, de todas as espécies, há uma arte europeia de viver o quotidiano, numa atmosfera mais livre e mais rica,
que é uma viragem que não pode ser perdida na gestação da
Europa.

2. A CONSTRUÇÁO SOCIAL DA EUROPA
Sem um projecto social coerente, a Europa apresentará, em
Janeiro de 1993, uma falha onde se arrisca a ser engolida:
(...) Não se pode fechar os olhos as consequências da mutação tecnológica que vivemos. A melhor concertação das tecnologias informáticas multiplicará o número dos excluídos do trabalho, não temporariamente, mas de maneira crescente e definitiva,
se nos deixamos ficar no quadro de trocas do actual sistema industrial. Iremos para uma sociedade a várias velocidades diferentes, cada vez menos solidária.
A solidariedade social da Europa não vai nascer sozinha, a
partir da eliminação das barreiras económicas, fiscais e financeiras entre os países europeus.
A abordagem da construção social pelo Mercado Único é
bem insuficiente; a par de uma estratégia económica que procure a coordenação entre o crescimento e o emprego, é indispensável uma estratégia social, para instaurar as garantias sociais
fundamentais.
O que é preciso é lançar as bases de um Direito contratual
europeu, com convenções colectivas por sector profissional. Não
se nega que é indispensável ter em conta a diversidade do estatuto do "social" nos diferentes países da Comunidade; será um
direito de geometria variável que se irá construindo, no âmbito
do qual se prosseguirá com o diálogo entre compatibilidade e
proximidade, entre identidade e conformidade. Delors sublinhou
o interesse de aplicar dois princípios: "Um é a subsidiariedade:
não se trata nunca ao nível comunitário o que pode ser tratado
ao nível nacional, sectorial ou de empresa. Outro é a repartição
judiciosa dos campos entre a lei e o contrato."
A construção europeia deve incluir também o imenso problema da aprendizagem de ser homem: a presença dos pais junto
dos filhos durante os primeiros anos de vida, a riqueza do ambiente nos anos da formação, constituirão um teste a favor de
uma sociedade mais rica e mais fraterna.
Na realidade, a passagem a uma vida social enriquecida, a
uma nova arte de viver, da qual não temos ainda nem uma pálida
ideia, virá, em grande parte, da maneira como os europeus souberem dominar as novas tecnologias da informação. Estas constituem uma alavanca possível para poderosas transformações e
para evoluçbes sócio-culturais revolucionárias, nomeadamente
nas empresas e nos serviços sociais. Com efeitos, se os instrumentos da informatizaçáo da comunicaçáo não forem utilizados
com um espírito de hierarquia e competição exacerbada, mas
sim num espírito de cooperação e emulação, trarão mudanças

frutuosas nas relações sociais.
Mais uma vez, é ao nível das regiões e no desenvolvimento
local que a nova arte de viver se pode realizar melhor.
No nível regional e local é mais fácil sustentar a luta contra os
novos tipos de pobreza; mais fácil adaptar a formação profissional ao emprego (produtivo ou de utilidade social); é mais fácil
instaurar a cooperação entre os poderes públicos, a universidade
e a indústria.
Também a nível regional se podem desenhar melhor as perspectivas para os transportes e habitação. Aí se poderá mais facilmente pôr em cheque a urbanização selvagem, cujo crescimento, devido a transferência da civilização rural ancestral, ainda não
terminou na Europa (como no resto do Mundo). O papel da cidade como lugar de inovação, de encontro, como foco cultural, foi
pervertido pelo sistema industrial moderno. E preciso reinventar
nas cidades novas relações na democracia local, um papel mais
activo para a imprensa e TV regionais, para se avançar numa cultura social urbana. Essa cultura dará o devido lugar a criatividade
e reduzirá, na medida do possível, os conflitos entre comunidades étnicas, assim como a droga, a violência, a tendência para a
vadiagem.

Os cidadãos europeus são convidados a uma actividade ecológica quotidiana: protecção dos parques naturais e da diversidade das espécies animais e vegetais; disposições para lutar contra
o tabagismo nos lugares públicos e empresas; defesa de uma
ética do espaço nas cidades e nos campos. E uma ecologia do
espírito, que fará compreender que a sobrepressão do sistema
produtivista acarreta violências inúteis: desgaste do tempo, recurso ao álcool e as drogas, agressividade constante nos actos
da vida corrente.
A construção europeia oferece a ocasião para se avançar
com coragem na grande aventura do século XXI: o cuidado com
o ambiente global do planeta. E a chamada ecologia global, que
vem a luz sob a pressão de catástrofes e pela pressão de novos
conhecimentos.
Compreendemos que "o nosso futuro depende da nossa capacidade de gerir a Terra, a fim de preservar a vida sob todas as
suas formas" (Joel de Rosnay in: "L'Aventure du vivant"). Começamos a conceber que estamos ligados a auto-organização cósmica por cada átomo, cada célula, cada neurónio do nosso corpo. Apercebemos-nos também que a espécie humana é o foco
principal de uma autonomia técnica de que abusa actualmente
quando persegue os seus objectivos de poderio.
Hoje em dia, a nossa espécie põe em perigo a sua própria sobrevivência pelas suas agressões sobre a biosfera, que é a fonte
de toda a vida sobre a Terra. A Europa encontrará um lugar propício para exercer o seu génio (que se caracterizou tantas vezes por
uma pesquisa apaixonada do universal) na crista da onda deste
desejo gigantesco: procurar a tomada de consciência ecológica
para obter novas relações com a Natureza, já não no esforço para
a dominar mas no de a compreender e evoluir com ela.
E necessário criar um Conselho Europeu de Ecologia Global,
alargado a países não membros da CE, a todo o Mundo. A sua
criação revestiria grande força simbólica, num momento em que
o vazio das ideologias imperialistas deixa os cidadãos do mundo
desamparados.

CONCLUSÁO: PARA UM PROJECTO DE CIVILIZAÇAO

Não basta a coabitação das realizações do Acto Único e as
de um Espaço social e cultural europeu para traçar os sulcos de
um projecto de civilização capaz de assumir a mutação tecnológica e as rupturas culturais. Será necessária uma profunda mudança de direcção da economia, tal como é concebida na sociedade industrial actual, e um grande reajustamento das instituições políticas europeias.
Nos nossos dias, a automação mudou de escala na rapidez
da sua instalação, por causa da existência das tecnologias informáticas. Ao nível da produção alimentar, a economia ocidental
não encontrou outros meios para manter os seus mecanismos ultrapassados senão congelar as terras (milhões de hectares) e
manter quotas de produção. Acontece o mesmo para a grande
parte dos bens industriais de uso corrente, assim como para os
serviços (apesar do retardamento voluntário de uma informatizaçao mais generalizada).
Um projecto de civilização que teria entre os seus objectivos
o aumento do tempo livre dos homens, para se cultivarem e se
realizarem melhor, instauraria no campo económico a partilha do
trabalho com uma inserção social para todos e novas modalidades de distribuição das riquezas.
Já há reajustamentos institucionais que se afigurem indispensáveis no quadro do grande mercado, porque é preciso prever
os instrumentos das políticas comunitárias que assegurem a coesão e coerência do conjunto económico que se está a criar.
Há mais de dez anos que se dá prioridade a integração económica da Europa em relação a sua construção política; e isso
acarreta dificuldades que já se manifestam. A situação é agravada porque nao se harmonizam as regulamentações económicas
e se vai deixar a experiência da desregulação a função de determinar que grau de regulamentação comum será necessário! Citemos apenas dois exemplos: na circulação de capitais, vai haver
um agravamento da instabilidade monetária e da desordem financeira; na circulação dos aviões, haverá diminuição da segurança dos passageiros...
Sem uma união política da Europa, como é que se pode encarar uma perspectiva de alargamento da protecção social, a difusão de uma cultura autónoma e a melhoria da salvaguarda do
ambiente?
E não bastarão reajustamentos institucionais: é preciso que
haja na Europa uma renovação da democracia, adaptada aos
tempos modernos: limitação a dois mandatos nos postos-chave;
estabelecimento de contra-poderes na sociedade civil (nomeadamente os movimentos associativos); perspectiva ética nas relações entre a tecnociência e a cultura; etc.
Em conclusão, o "Appel a un project social et culturel européen" leva-nos a um diálogo ac!ivo com a integração económica
europeia implantada pelo Acto Unico e com o sistema político da
Europa, ainda pouco coerente.
Cada vez que um país fixou como objectivo o crescimento
económico divorciado do seu ambiente cultural, desencadeou
graves desequilíbrios tanto económicos como culturais, e enfraqueceu o seu potencial criador global.
O verdadeiro desenvolvimento supõe a animação Óptima dos
recursos humanos e das riquezas de cada comunidade; portanto, deve ir buscar a cultura as suas prioridades, motivações e finalidades.

CONTEMPORANEOS
Alberto Melucci*

Até aos anos 80, os movimentos pertencem
a um legado épico da sociedade industrial,
com os "bons" e os "maus", actuando
em moldes de grande dramatismo.
Mas no começo desta década já nada dessas
representações épicas parece sobreviver: já náo
há movimentos a ocupar o tablado, mas muitas
redes subterrâneas de grupos e experiências
que parecem muito interessados em si mesmos,
ignorando a "política", náo lutando contra
o poder, sem líderes destacados. (...)
Sáo as sementes de uma mudança qualitativa
na acção colectiva contemporânea. Modernizam
as instituições, fornecem novas elites
que renovam a cultura, a linguagem, os hábitos.
* ifl Social Research", vol. 53, n

4, Inverno 1985.
Tradução de Maria Adelaide Pinto Correia.

A investigaçáo sociológica durante os anos 70 forneceu uma
compreensão mais profunda dos movimentos sociais contemporâneos. As formas de acção colectiva a que assistimos nos últimos 20 anos, em campos previamente intocados pelos conflitos sociais (idade, diferenças sexuais, saúde, relação com a natureza, sobrevivência da espécie), têm tomado uma importância
crescente na análise sociológica,tornando-se tópicos controversos e estimulantes. Os anos 80 parecem oferecer um novo material para esta reflexão, visto que a acção colectiva se afasta cada vez mais da forma política, que era comum aos movimentos
oposicionistas tradicionais no Ocidente, e se aproxima do campo cultural.
Os enquadramentos teóricos e o conhecimento empírico
das complexas sociedades contemporâneas sugerem que:
1. Os conflitos que emergem têm uma natureza permanente
e não conjuntural; coexistem novas formas de solidariedade e
acção com agrupamentos mais tradicionais (por classes, grupos
de interesses, associações). Embora os seus aspectos empíricos possam variar muito, os conflitos tornam-se componentes
estáveis e irreversíveis dos sistemas sociais contemporâneos,
porque estão estreitamente ligados a profundas mudanças estruturais desses sistemas.
2. Redes muito extensas de solidariedade em determinados
conflitos preenchem uma função de socialização e de participação "submersa" e abrem novos canais para o agrupamento e
selecção de elites. Assim, os modos de socialização política, as
formas de inovação cultural, os meios para a modernização institucional, são redefinidos fora da acção das instituições estabelecidas.
3. Um dos principais problemas da "complexidade" é que os
sistemas institucionais de representação e decisão se afastam
da sociedade civil. As necessidades e formas de acção que surgem na sociedade não são facilmente adaptáveis aos canais de
participação política existentes nem as formas organizacionais
das instâncias políticas; além disso, visto que os resultados das
acções colectivas são difíceis de predizer, os sistemas achamse confrontados com altos graus de incerteza.
Desta maneira, é indispensável uma reflexão quer teórica
quer empírica sobre os movimentos contemporâneos, para entrar no debate sobre paradigmas que permitam uma compreensão satisfatória dos complexos sistemas actuais.
Do ponto de vista do autor, a análise deve concentrar-se na
relação sistémica mais do que na lógica dos actores; ao mesmo
tempo, a acçáo não pode ser considerada apenas nas suas
contradições estruturais. A acção tem de ser vista como o entrecruzamento de objectivos, recursos e obstáculos, como uma
orientação determinada, que se levanta dentro de um sistema
de oportunidades e constrangimentos. Os movimentos são sistemas de acçáo que operam num campo sistémico de possibilidades e limites. (...) Têm estruturas, visto que a unidade e continuidade da acção não seria possível sem a integração e interdependência dos indivíduos e dos grupos, apesar da aparente
frouxidão dos laços neste tipo de fenómeno social. (...) As suas
estruturas são construídas por objectivos, credos, decisões e
trocas que operam no campo sistémico.
Os sistemas de que vimos falando, porque são complexos,

requerem uma intervençao crescente nas relações sociais, na
produção simbólica, na identidade e necessidades dos indivíduos. As sociedades pós-industriais já não têm uma base "económica"; produzem a partir da integração de estruturas económicas, políticas e culturais. Os bens materiais são produzidos e
consumidos através da mediação de enormes sistemas de informação e símbolos.
Os conflitos sociais deslocam-se do sistema tradicional, económico-industrial, para campos culturais: afectam a identidade
pessoal, o tempo e o espaço da vida quotidiana, as motivações
e formas culturais da acçao individual. (...) Pode-se falar de uma
"microfísica do poder", porque se trata de uma variação de direcção na acçao sobre o social, de uma natureza externa para
uma natureza interna aos indivíduos.
Os actores destes conflitos são cada vez mais temporários e
a sua funções é revelar o que está em jogo, anunciar a sociedade que existe um problema fundamental em determinada área.
Têm cada vez mais uma função simbólica, profética.
O próprio conceito de "um movimento" parece actualmente
inadequado. Falemos, antes, em redes ou áreas de movimento,
redes de grupos e indivíduos que partilham uma cultura conflitua1 e uma identidade colectiva, alargadas a uma área de paiticipantes ou "utentes" de bens de serviço elou de cultura produzida pelo movimento.
A situação normal dos movimentos actuais é uma rede de
pequenos grupos, submersa na vida de todos os dias. Essa rede requer um envolvimento pessoal em experimentar e praticar
a inovação cultural. Só vem a superfície a propósito de temas
específicos como, por exemplo, as grandes rnobilizaçoes pela
paz, pela permissão do aborto, contra a política nuclear, etc. A
rede submersa, embora composta de pequenos grupos separados, é um sistema de trocas.

Acerca da onda de mobilizaçóes maciças para a paz que
atravessa o Ocidente desde o inicio dos anos 80, pode-se levantar duas questões na generalidade: o que é que produz estas
formas de mobilização? Qual é, nelas, o significado da acçao individual e o da colectiva?
As respostas podem parecer Óbvias: reacção contra as decisões políticas e militares referentes a instalação de mísseis na
Europa; o objectivo geral é a paz, como um bem universal
ameaçado pela escalada nuclear. Serão respostas óbvias, mas
incompletas e parciais.
O que acontece é que as mudanças na política militar oferecem uma oportunidade conjuntura1 para a emergência e "coagulação" de diferentes elementos:
a) Mobilização dos actores políticos, entendidos num sentido lato. (...)
b) Medo colectivo de uma catástrofe irreversivel. (...)
c) A existência permanente, nas franjas das grandes ondas
religiosas, políticas ou culturais, de um "utopismo moral", que
aqui encontra um canal de expressão.
(...) Mas, além destes elementos, a mobilização para a paz
também exprime os conflitos de uma sociedade complexa. Há

um diferencial qualitativo entre estas mobilizações e o pacifismo
dos anos 50; mas há continuidade entre as mesmas e outras
rnobilizaçoes dos anos 70 (jovens, mulheres, ecologia). É preciso tomar em consideração não só a ameaça nuclear mas todo o
sistema em que esta possibilidade ocorre.
A informação tornou-se um recurso central e os sistemas
contemporâneos dependem dela para a sua sobrevivência e desenvolvimento. A capacidade de reunir, processar e transferir informação desenvolveu-se nos últimos 20 anos num ritmo incomparável em toda a história da espécie humana. Isto aumenta as
características artificiais da vida social; grande parte das nossas
experiências quotidianas decorre num ambiente socialmente
produzido. O que é "natural" ou "real" fora das representações e
imagens culturais que recebemos e produzimos de e para o
nosso mundo social?
Os sistemas sociais adquirem uma dimensão planetária e os
acontecimentos já não são importantes em si mesmos ou pelo
lugar ou população onde acontecem, mas pelo seu impacto
simbólico no sistema mundial.
A situação nuclear é o exemplo extremo e paradoxal da capacidade de intervir na própria sociedade. E a expressão última
de uma vida social artificial, reflectida em si mesma. (...) Pela primeira vez na história humana, a paz e a guerra são problemas
sociais globais. Enquanto a guerra, do ponto de vista tecnológico, é de um modo crescente domínio de especialistas, o seu
significado tornou-se uma questáo social geral, que diz respeito
a todos e a cada um de nós.
A situação nuclear tem analogias substanciais com outras
formas de intervençao na própria sociedade. Particularmente a
engenharia genética e todas as formas de acçao voluntária nas
bases biológicas do comportamento, reprodução, pensamento,
são outras tantas intervenções radicais no destino humano.
Assim, o que está em jogo nos movimentos contemporâneos, e particularmente nas mobilizações para a paz, é a produção da espécie humana, ao nível individual e colectivo: a possibilidade para o homem, como indivíduo e como espécie, de
controlar não só os seus "produtos" mas também a sua "formação" cultural, social e biológica. O que está em jogo é a produção da existência humana e a sua qualidade.
Nas acções colectivas para a paz podemos encontrar algumas dimensões do campo de conflitos subjacente:
1. A natureza transnacional dos problemas e conflitos contemporâneos e a interdependência global do sistema planetário,
2. A crescente dimensão decisória da situação contemporânea.
3. A natureza contratual da vida social em sistemas complexos: a sobrevivência da espécie humana depende da capacidade de negociação.

RENOMEANDOO MUNDO
A forma dos movimentos contemporâneos é a expressão
mais directa da mensagem que a acção colectiva anuncia a sociedade. Tem de se procurar o significado da acção mais na
própria acção do que nos objectivos perseguidos: já não se pode classificar os movimentos pelo que fazem, mas pelo que são.

Até aos anos 80, os movimentos pertencem a um legado
épico da sociedade industrial, com os "bons" e os "maus", actuando em moldes de grande dramatismo. Mas no começo desta década já nada dessas representações épicas parece sobreviver: já não há movimentos a ocupar o tablado, mas muitas redes subterrâneas de grupos e experiências que parecem muito
interessados em si mesmos, ignorando a "política", não lutando
contra o poder, sem líderes destacados. (...) São as sementes
de uma mudança qualitativa na acção colectiva contemporânea.
Modernizam as instituições, fornecem novas elites que renovam
a cultura, a linguagem, os hábitos.
E, para além da modernização e inovação, os movimentos
questionam a sociedade: quem decide os códigos, quem estabelece regras de normalidade, qual é o espaço para as diferenças? Como fazer para não só aumentar as trocas, mas afirmar
outro tipo de trocas?
Esta é a mais profunda e oculta mensagem dos movimentos. E difícil ouvir a sua voz porque falam de pontos de vista particularísticos (por serem jovens, por serem mulheres, etc.). Mas
falam a toda a sociedade e os problemas que levantam afectam
a lógica global dos sistemas contemporâneos.
A condição dos jovens é mais um espelho através do qual
se levanta um apelo mais geral: o direito a inverter os tempos, a
vida, a fazer escolhas existenciais e profissionais temporárias, a
dispor de um tempo não medido apenas pelo ritmo da eficácia
operacional.
O movimento das mulheres levantou uma questão fundamental que tem a ver com cada pessoa num sistema complexo:
como é que a comunicação é possível, como comunicar com o
outro sem negar a diferença por relações de poder. As mulheres
falam por um direito a diferença, a alteridade.
A rede ecológica congrega elementos diferentes: modernização do sistema, novas elites em formação, desafio a lógica
dominante de relações entre o homem e a Natureza, entre o homem e a sua natureza.
As sociedades contemporâneas tinham eliminado do campo
da experiência humana o que não era mensurável e controlável,
o que no mundo tradicional pertencia a dimensão do sagrado.
Agora emerge uma área heterogénea, procurando uma "nova
consciência" (...), uma nova resistência aos códigos operacionais, uma necessidade de sombra, uma procura de unidade interior contra os imperativos de eficácia.
Todas estas formas de acçao colectiva desafiam os códigos
dominantes num campo simbólico. Oferecem, só pela sua existência, outras formas de definir o significado da acção individual
da acçao colectiva. Não separam a mudança individual da acção colectiva, traduzem uma necessidade generalizada do "aqui
e agora" da experiência individual: iluminam o que nenhum sistema diz de si mesmo - a dose de silêncio, violência, irracionalidade que é sempre oculto pelos códigos dominantes.

Um problema crítico das sociedades complexas é a relação
entre instituições políticas e as novas formas de acção colectiva.
Que espécie de representação pode oferecer eficácia política

aos movimentos sem negar a sua autonomia? Como podem os
movimentos traduzir as suas mensagens em mudanças políticas?
As formas organizacionais das forças políticas tradicionais
são em si mesmas inadequadas para representar os novos movimentos colectivos de que vimos falando. As organizações politicas estão configuradas para a representaçao de interesses relativamente estáveis, conseguindo resultados a longo prazo
através da acumulação de sucessos da acção profissional de representantes. (...) Não podem ouvir a voz dos movimentos ou
adaptar-se a variabilidade dos actores e dos temas que a acção
colectiva acarreta.
Por outro lado, dada a fragmentação da acção colectiva, os
movimentos sociais não podem sobreviver em sociedades complexas sem alguma forma de representação política.
A existência de canais de representaçao e de actores institucionais, capazes de traduzir em "política" a mensagem das acções colectivas, é a única condição em que os movimentos podem ser preservados de atomização ou violência marginal.
(...) Mas os movimentos não se esgotam na representação;
a acção colectiva sobrevive para além da mediação institucional, reaparece em áreas diferentes do sistema social e alimenta
novos conflitos.
Desenha-se um novo espaço político exterior a distinção tradicional entre Estado e "sociedade civil": um espaço publico intermediário, cuja função não é institucionalizar os movimentos
nem transformá-los em partidos, mas sim fazer que a sociedade
oiça as mensagens desses movimentos e traduzir as mensagens em decisões políticas, enquanto os movimentos mantêm a
sua autonomia.

.

Elise Boulding*

Todos os modelos de desenvolvimento são,
afinal, metáforas e dependem das intuiçóes
de quem os usa, do que o sujeito assume quanto
a conexões no mundo real. Os homens não
podem observar os fenómenos directamente,
só através das suas categorias perceptivas.
Assim, os modelos serão construídos com
elementos considerados relevantes para
o fenómeno a tratar, de acordo com os dados
da socialização e das aprendizagens
e experiências pessoais.
* in: "Alternatives" XIV (1989), pp. 107-122.
Tradução de Maria Adelaide Pinto Correia.

As pessoas têm imagens mentais muito diferentes sobre o
que significa "desenvolvimento"; por isso vamos agrupar essas imagens em dois grandes grupos, para nos entendermos
melhor.
Um dos grupos põe em destaque o desenvolvimento económico e tem a ver com um selo "missionário" ocidental, em
parte religioso e em parte científico-tecnológico-industrial, assim como económico e cultural. E um movimento colonizador
que parte de um tema fundamental: "Temos de implantar novas ideias em substituição das antigas." O paradigma científico
tornou-se central neste movimento e os conhecimentos adquiridos permitem um maior controle do ambiente. Como novas
fontes de energia e eficiência acrescentada na produção, criaram-se as infra-estruturas (incluindo as sanitárias) que tornaram possíveis os aglomerados urbanos muito concentrados.
Aplaudiu-se a consequente explosão populacional como uma
componente do crescimento económico - e o crescimento
económico como o desenvolvimento em si mesmo.
A busca científica da verdade e de uma vida melhor para
os seres humanos apareceu como factor legitimador dos esforços economicistas; o Ocidente aparecia como detentor de
uma síntese exemplar de ciência, economia e religião (sobretudo, a protestante) capaz de produzir uma nova forma de viver,
a forma "moderna".
Outro grupo desenvolve-se a partir das teses malthusianas.
Deste ponto de vista, é preciso montar processos sociais que
se oponham a expansão quantitativa do género humano, actualmente só contrariada pelas guerras e pela fome. O aumento da população, deste ponto de vista, é um problema e não
uma oportunidade.
Esta tese foi temporariamente eclipsada pelo aumento de
produtos alimentares, em consequência da aplicação de novas
tecnologias agrícolas, e pela diminuição da taxa de natalidade
nas sociedades industrializadas. Mas reapareceu no princípio
dos anos 70, em consequéncia do insucesso sucessivo de
duas décadas de planos de desenvolvimento da ONU, de secas terríveis e do aumento explosivo da natalidade no Terceiro
Mundo.
Em 1972, na Conferência de Estocolmo sobre o Ambiente,
a revisão da situação mundial parecia, de facto, ressuscitar o
pesadelo malthusiano:
- A exploração mineira necessária a produção industrial
esvazia depósitos não renováveis.
-A agricultura de alta tecnologia esgota o solo e as reservas de água, deixando um ambiente degradado que não suportará sequer os actuais níveis de vida para uma população
em crescimento.
- Os desperdícios industriais poluirão de maneira irreversível o solo, a água e c; ar. tornando o Planeta menos habitável.
Alem disso, as sociedades industriais sào altamente competitivas e estau bem apetrechadas para se destruir entre si.
A ciência que, nas representações do primeiro grupo, era a
heroína da História, no segundo grupo aparece fraccionária e
cativa dos superpoderes políticos; a tecnologia aparece como
um monstro, que alarga o fosso entre ricos e pobres.

As duas imagens do desenvolvimento que descrevemos
estão bem vivazes no mundo contemporâneo. A Comissão de
População, Recursos e Ambiente da Associação Americana
para o Avanço da Ciência tratou recentemente de extrair dos
dois pontos de vista uma "terceira via", que dê uma imagem
mais completa do desenvolvimento.
Cada imagem do desenvolvimento é uma percepção social: o impacto das ciências e tecnologias no bem-estar da humanidade é mediado por valores sociais e instruções humanas.
Os cientistas, os engenheiros, os sociólogos, os agricultores ou os operários fabris seguem cada um o seu modelo
mental de como é o mundo, de como se deve fazer as coisas,
do que "resulta". A autora propõe-se fazer um exame destes
modelos mentais e dos valores em que eles se baseiam, explicando assim como se chega a um significado multidimensional, interdisciplinar,do desenvolvimento.
Mas, antes dessa análise, vamos tentar situar num largo
contexto a fractura entre as duas visões do desenvolvimento
que apontámos.

MUDANÇAS
NOS PARÂMETROS
DO DESENVOLVIMENTO MUNDIAL
O mundo em que o modelo ocidental do desenvolvimento
como desenvolvimento económico nasceu era muito diferente do mundo actual, em que o mesmo modelo teima em
subsistir. Era um modelo não discutido no mundo eurocêntrico de 50 Nações que fundaram a ONU, mas que está sob o
fogo cruzado das 159 nações/Estados que presentemente a
constituem.
As formas específicas de ciência, tecnologia, e cultura actualmente características do Ocidente vêm evoluindo desde o
mundo greco-romano. As infra-estruturas da cultura urbanocientífico-industrial cresceram rapidamente a partir da renascença e entraram em aceleração desde o início do século .XIX,
com a emergência dos mercados de capital. As envolventes
da criação da ONU pareciam destiná-la a ser instrumento da
expansão colonialista e imperialista do mundo europeu.
Mas as contra-reacções das novas nações independentes
começaram depressa. Já em 1954, na 13 Conferência NorteSul da UNESCO sobre o desenvolvimento económico e social,
se levantaram advertências de que o desenvolvimento é mais
do que a simples utilização das ideias do Ocidente - e essas
vozes são actualmente um clamor! Tem sido difícil para as nações do Norte entender que, nesta viragem do século, está a
regressar a ribalta internacional uma série de grandes e antigas tradições culturais e civilizacionais.
A independência, nos países portadores dessas tradições,
não quer significar uma cópia do Ocidente, mas uma oportunidade de usar as tecnologias do Norte para desenvolver objectivos sociais próprios.
A India desempenhou um papel condutor nesta campanha
para redefinir o desenvolvimento, campanha que tem progredido exponencialmente. O Movimento dos Não Alinhados começou no Cairo em 1961, num esforço para desviar recursos in-

ternacionais do desenvolvimento militar para o económico e
social; actualmente conta com 120 membros.
O Grupo dos Sete desenhou um plano de acção para uma
nova ordem económica internacional (até hoje sem sucesso).
Apareceram conceitos como a "nova ordem internacional da
informação" ou a "nova ordem cultural internacional". Mas nenhum destes esforços tem sido bem compreendido ou aprovado pelas superpotências - que, em vez disso, são tentadas a
rejeitar a ONU, que é a arena desta movimentação. O multilateralismo nas relações internacionais está em declínio e o Sul
tem cada vez mais de negociar com as superpotências num
base bilateral.
A comunidade científica tem um papel difícil e delicado
neste confronto de ideias sobre desenvolvimento. Muitos cientistas do Sul, sobretudo as gerações mais velhas, fizeram a
sua formação no Norte e sentem-se bem com o tipo "standard" de desenvolvimento económico que aí prevalece. Por
outro lado, têm de trabalhar no enquadramento da cultura e da
política do seu país - ou dos países de que os seus financiamentos dependem -, muitas vezes com líderes de atitudes
imprevisíveis, balançando entre os modelos ocidentais e os
modelos locais, por vezes realmente interessados em explorar
as novas dimensões do desenvolvimento.
Outro factor que complica a situação é que cada disciplina
científica aborda os problemas do desenvolvimento a partir da
sua perspectiva específica e muitas vezes não se preocupa
com a comunicação interdisciplinar.
Todos estes problemas ressaltaram no simpósio sobre "A
Crise Global e as Ciências Sociais", que a UNESCO organizou
no Canadá em 1983. O foco do simpósio estava posto na contribuição que as ciências sociais da América do Norte poderiam dar aos países do Sul. Houve grandes tensões entre os
cientistas do Norte e do Sul, assim como entre as várias disciplinas científicas e as expectativas dos governos. Tensão construtiva, talvez, mas com pouco tempo para resoluções criativas.

MODELOS
ALTERNATIVOS DE DESENVOLVIMENTO
Os limites dos modelos
Todos os modelos são, afinal, metáforas e dependem das
intuições de quem os usa, do que o sujeito assume quanto a
conexões no mundo real. Os homens não podem observar os
fenómenos directamente, só através das suas categorias perceptivas. Assim, os modelos serão construídos com elementos
considerados relevantes para o fenómeno a tratar, de acordo
com os dados da socialização e das aprendizagens e experiências pessoais.
Esses elementos de um modelo são sumários e abstracções de uma "fatia" do mundo, em construções lógicas, manipuláveis, altamente simplificadas, de modo a permitir deduções e a respectiva avaliação. O que se aprende com estas
manobras torna-se a base de predições reinseridas no mundo
real, do qual todo o processo foi previamente extraído.
O grande problema na construção de modelos, inerente a
construção de modelos, é o das variáveis não consideradas,

as quais, por vezes, seriam cruciais para entender o que se
quer analisar.
Podemos agrupar os modelos de desenvolvimento em três
conjuntos:
Modelos científico-analíticos
Os modelos contemporâneos das ciências naturais dependem geralmente de computadores altamente sofisticados, nos
quais se manipula múltiplas interacçóes de grandes números
de variáveis matematicamente quantificadas. Deste modo, os
cientistas detectam e desenham processos biológicos e físicos
que estão na base das tecnologias aplicadas a muitos problemas práticos: por exemplo, fertilizadores de solos pobres, sistemas de irrigação em terras áridas, as culturas indicadas para
casos determinados.
Mas as variáveis esquecidas vêm a provocar, a longo prazo, impactos indesejáveis dos factores exógenos, nomeadamente nas atitudes e práticas da populaçáo que se supõe que
aplicará a inovação em causa.
Os modelos de sistemas sociais tentam evitar o problema
das variáveis omitidas através de diversos grupos de recolha
de dados, e dos respectivos indicadores, que representam diferentes pontos de vista sobre o sistema. Nestes modelos muito complexos, as variáveis omitidas são habitualmente as que
são difíceis de quantificar e sáo omitidas em funçáo da preferência pelas variáveis quantificáveis, preferência que é inerente
a construção deste tipo de modelos.
Modos de minimizar este problema: uma escolha mais imaginativa das variáveis, uma abordagem mais imaginativa da
quantificação e o mesmo quanto ao pensamento sobre a natureza da sociedade.
Histórias de casos
O modelo que o antropologista constrói para mostrar como
funciona uma determinada comunidade corresponde ao "mapa" dos papéis e estruturas sociais, de todas as actividades
observadas, das interacções e relações nos vários domínios
da vida comunitária, da actividade económica (de mercado ou
não), das reuniões políticas, da circulação de informações, das
celebrações, das iniciações e aprendizagens, etc., etc.
Neste caso, as variáveis omitidas tendem a ser as propriedades biofísicas do ambiente, ou as tecnologias disponíveis
para o melhorar, ou os detalhes das macroestruturas que influem nessas comunidades locais.
A bibliografia do desenvolvimento antropológico está cheia
de situações positivas, mas igualmente cheia de situações de
oposição - em que as estruturas da comunidade actuaram
para se opor as inovações propostas por estranhos, porque as
consideravam prejudiciais.
Como a maior parte das novas tecnologias terão de ser irremediavelmente apresentadas por estranhos as comunidades
locais, é muito importante compreender quer os critérios segundo os quais as comunidades irão avaliar as inovações quer
os processos por que os mesmos critérios vão ser utilizados.
Faz parte do treino dos antropologistas saber identificar o género, a idade e outros factores de estatuto social, determinantes das categorias decisórias (quais as decisões que estão na
mao das mulheres, por exemplo).

Modelos de análise folclórica
Os conhecimentos paracientíficos são importantes para os
tecnologistas, porque é preciso contar com eles quando planeiam introduzir modificações para aumento da produtividade,
como, por exemplo, os conhecimentos tradicionais dos agricultores sobre as variações do solo e os eco-sistemas locais,
sobre as plantações cruzadas que protegem dos parasitas e
enriquecem o solo, sobre a degradação de recursos por
exaustão. Na mesma linha, poderíamos referir os conhecimentos sobre ervas medicinais; ou os sistemas de ajuda mútua; ou
as elucubrações sobre a quantidade "versus" a qualidade dos
filhos a ter numa família; ou ainda a melhor forma de assegurar
um capital disponível.
Há ainda outros campos a explorar, como a percepção que
as camadas mais pobres têm de quando lhe é propício recorrer aos grandes sistemas nacionais (como o da saúde ou o da
educação) ou quando é melhor usar os serviços mais regionalizados, através de contactos locais.
Deve-se também distinguir entre as representações individuais e as representações partilhadas em cada família, porque
estas representações induzem diferentes comportamentos e
opções. As variáveis esquecidas nos modelos de análise folclórica tendem a localizar-se num nível mais vasto do que o da
família ou da comunidade local, nas macroestruturas e relações biofísicas e sociais. Mas estes modelos são valiosos, porque é inútil oferecer recursos que não podem ser aproveitados
nas condições existentes em cada localidade.

OS MODELOS COMPLETAM-SE UNS AOS OUTROS
Cada um dos modelos que estivemos a referir tem o seu
próprio poder de análise. Mas cada um sozinho não assegura
processos correctos na introdução de inovações tecnológicas.
O achado mais importante que se encontra na consideração dos modelos de histórias de casos e de análise do folclore
é que a maior parte dos seres humanos tende a conduzir-se
racionalmente se lhe for dada a informação correcta de modo
correcto e tira o máximo dos recursos de que se apercebe. As
pessoas respondem positivamente a práticas inovadoras se
estas Ihes parecem justificadas (em termos de benefícioslriscos) face aos conhecimentos de terreno que têm. Quando as
inovações deparam com grandes resistências, descobre-se
muitas vezes "a posteriori" que a população sabia qualquer
coisa que escapara aos peritos e que tornava a inovação indesejável (pelo menos sob a forma apresentada).
Geralmente, numa linha newtoniana, os técnicos dos modelas científico-analíticos assumem que uma determinada
constelação de factores desembocará numa situação de equilíbrio controlado, que continuará indefinidamente. Um bom
exemplo disto pode ser o lançamento de uma estirpe altamente produtiva de cereal que, afinal, se revela muito sensível aos
fungos pré-existentes, ou inadaptável as variações climáticas,
ou demasiado dispendiosa na exigência de fertilizantes, água
ou equipamentos, ou então inapropriada para uma agricultura
de pequena escala. Por estes mecanismos, alarga-se o fosso
entre agricultores ricos e pobres e esgota-se os solos.

A agricultura tradicional, pelo contrário, é habitualmente
gerida em termos de sobrevivência num panorama de terrenos
e clima bem conhecidos; usa instrumentos fáceis de arranjar
no local e recorre a diversidade para reduzir os riscos.

É preciso recorrer aos melhores aspectos de cada modelo
de aplicação do desenvolvimento, formando equipas interdisciplinares. Mas a comunicação interdisciplinar tem sido difícil.
Começam a aparecer disciplinas nas interfaces de ramos
até agora quase estanques: antropologia agrícola, sócio-florestação, ecologia humana, geografia cultural. Vai-se criando assim o ambiente intelectual que propiciará o trabalho interdisciplinar.
Para todos os projectos que implicam inovação tecnológica são válidos os qualificativos "saint" e "coward": "As estratégias de desenvolvimento agrícola devem ser adaptadas as situações sócio-naturais como as sementes aos micro-ambientes."
O conhecimento da divisão local do trabalho e do poder
político (distribuição por sexo, por classe ou por etnias) é indispensável quando se intervém para o desenvolvimento de
uma comunidade. Há já histórias bem documentadas que demonstram, por exemplo, como a introdução de tecnologia agrícola pode agravar a vida das mulheres, porque os homens recebem os créditos, as sementes e os instrumentos e elas passam a trabalhar nas culturas que servem para os maridos recolherem dinheiro... e simultaneamente nas culturas tradicionais,
de que continua a depender a vida quotidiana do agregado familiar.
O mesmo se diga do reforço do poder local dos caciques,
que têm as melhores condições para ser os destinatários do
apoio tecnológico, etc.
Mas não é só a interdisciplinaridade entre as ciências sociais e as naturais que ajuda a evitar que os programas de desenvolvimento "encalhem". E preciso aceitar amplamente os
residentes como colaboradores: os residentes e o seu imenso
reservatório de conhecimentos e aptidões; os residentes e não
só as elites. As elites estão habitualmente protegidas das consequências das flutuações do ambiente e não se empenham
na aquisição de novos conhecimentos.
Começámos este artigo pelas discrepâncias entre as "histórias do desenvolvimento" tal como são perspectivadas por
diferentes grupos.
Mas, essencialmente, todos têm de concordar que o desenvolvimento humano e social é o objectivo. A produtividade
económica é apenas um meio.
O isolamento entre as ciências naturais e as sociais e humanísticas, por um lado, e o isolamento entre os cientistas e
os saberes locais, por outro, é que criaram a imagem da tecnologia como um monstro. Ainda não sabemos somo serão os
programas de desenvolvimento que integrem os vários aspectos de que vimos falando, porque a interdisciplinaridadetrará a
sua própria dinâmica.
Segundo Polak, as sociedades, através da História, têm-se

deslocado segundo as suas representações do futuro. Quando
estas representações são fortes e positivas, actuam como pólos magnéticos, modelando os comportamentos sociais.
Assim, a representação ocidental do progresso pela ciência e tecnologia trouxe os extraordinários avanços do século
XX. Mas os seus maus efeitos colaterais - duas guerras mundiais, o alargamento do fosso económico entre o Norte e o
Sul, o terrorismo - paralisaram a imaginação colectiva e deixaram muitas sociedades sem nenhuma imagem do futuro.
Com o desejo de retomar uma representação forte e positiva do futuro possível, a autora sugere a seguir algumas imagens de possibilidades para um desenvolvimento integrado no
próximo século.

IMAGENS
DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
PARA UM FUTURO MELHOR

1 - Redefinir a produtividade em termos da qualidade do
trabalho, gerir as tecnologias de produção de modo a criar situações satisfatórias de emprego do tempo para todos.
2 - Valorizar a diversidade: cultural e linguística; agrícola,
nos eco-sistemas naturais, nos sistemas de produção; nos
transportes e no povoamento humano. Simultaneamente, desenvolver as capacidades de dirimir os conflitos gerados pela
diversidade.
3 - "Localismo" mais do que descentralização, significando o primeiro uma forma de organização social que tenha capacidade óptima para responder as iniciativas locais, mas que
continue a operar nos sistemas de "feedback" de estruturas
mais inclusivas (regionais, nacionais, internacionais).
4 - Maior atenção a maturidade da pessoa humana na família, na escola e na comunidade; ao desenvolvimento intelectual, emocional e espiritual ao longo de toda a vida.
5 - Cultivar um forte sentido da solidariedade da espécie
humana, suportada pela participação em várias redes transnacionais, que vão mais longe do que as organizações não governamentais que conhecemos no século XX.
6 - Redes interdisciplinares e transnacionais de cientistas,
envolvidas no estudo das áreas-problema do ambiente físico e
social e das situações de conflito. Minicomplexos de laboratórios científicos e de comunicação, especialmente estudados
para comunidades pequenas.
7 - Sistemas de transportes ao alcance de todos, múltiplos e interligados, que permitam intervir nas formas de organização da aprendizagem social, da produção de materiais, da
distribuição de recursos - na variedade de formas da criatividade humana em todas as regiões do globo.
O leitor pode não se reconhecer nesta listagem, mas o que
é importante é que tenhamos representações da sociedade futura que desejamos. Dos esforços repartidos para essa criação
de representações, algumas linhas-mestras hão-de emergir e
serão os temas prevalecentes do futuro.
Novas pistas para a educação da próxima geração e o fenómeno explosivo das organizações não governamentais serão acessos privilegiados a essa emergência de um futuro diferente e melhor.

PORUMA
REFUNDAÇAO
DAS PRÁTICAS
SOCIAIS
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Félix Guattari*

Félix Guattari escreveu este longo artigo poucas
semanas antes da sua mo*e,
publicá-lo
no seu nÚf?'lero de Outubro de 199% o IYIensário
"Le Monde Diplomatique" reconhece que,
"'Orn o peso que lhe dá o trágico
desaparecimento do seu autor, esta reflexa0
ambiciosa e totalizante ganha de algum modo
Partindo
um carácter de testamento
da análise crua das encruzilhadas,
das inseguranças e dos desastres e das
potencialidades da nossa civilização, Guattari
procura uma "bússola" para orientar
a humanidade na complexidade, um "novo
renascimento" que permita as nossas
sociedades livrarem-se da decadência e do caos,
um "despertar" que combata as formas variadas
de "microfascismos" que proliferam, "novas
práticas sociais" fundadas nas "três ecologias":
a ecologia ambiental, a ecologia social
e a ecologia mental.
* in "Le Monde Diplomatique", Outubro 1992, pp. 26ss.
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As rotinas da vida quotidiana, a banalidade do mundo apresentado pelos "media", envolvem-nos numa atmosfera tranquilizadora onde nada tem verdadeiramente consequência. Tapa-se os
olhos; somos impedidos de pensar na fuga tempestuosa do nosso
tempo, que projecta para trás, para longe, rapidamente, o nosso
passado mais familiar, que apaga as maneiras de ser e de viver
ainda frescas na nossa memória e que encerra o nosso futuro num
horizonte opaco, carregado de nuvens negras e de miasmas. Cada vez nos tranquilizamos mais por já nada ser seguro.
Os dois "grandes" de ontem, longamente escorados um no
outro, estão desestabilizados pelo desmoronamento de um deles.
Os países da ex-URSS e do Leste europeu afundam-se em dramas sem saída aparente. Os Estados Unidos, por seu lado, não
estão ao abrigo dos violentos abalos da civilização, como se pode
ver em Los Angeles. Os países do Terceiro Mundo não saem do
marasmo; a África, em particular, soçobra num impasse atroz. Os
desastres ecológicos, a fome, o desemprego, o recrudescimento
do racismo e da xenofobia, habitam, a par com outras ameaças, o
fim deste milénio.
Por outro lado, as ciências e as tecnologias evoluem com uma
velocidade extrema, fornecendo virtualmente ao homem todas as
chaves necessárias para resolver OS Seus problemas materiais.
Mas a humanidade não consegue assenhorear-se destas potencialidades e mantém-se desorientada, impotente perante os desafios com que é confrontada: assiste passivamente ao desenvolvimento da poluição da água, do ar, a destruição das florestas, a
perturbação dos climas. ao desaparecimento de uma multidão de
espécies vivas, ao empobrecimento do capital genético da biosfeMa,'
a degradação daspaisagens naturais,i asfixia das suas cidades e ao abandono progressivo dos valores culturais e das referências morais relativas à solidariedade e à fraternidade humanas.
A humanidade parece perder a cabeça, ou, mais exactamente,
a sua cabeça já não funciona com o corpo. Como poderá reencontrar uma bússola para se orientar no meio de uma modernidade onde a complexidade a ultrapassaem toda a linha?
Pensar a complexidade, renunciar, em particular, a abordagem
redutora do cientismo quando se trata de colocar em questão os
seus preconceitos e os seus interesses a curto prazo, tal é a perspectiva de uma entrada na era que já qualifiquei de "pós-'media"',
pois todas as grandes transformações contemporâneas, de sentido positivo ou negativo, são actualmente julgadas pela bitola das
informações peneiradas pela indústria dos "mass media", que não
retém mais do que o pequeno lado espectacular das coisas e que
nunca problematiza a verdadeira amplitude do que esta em causa.
É verdade que é difícil fazer com que as pessoas saiam de si
mesmas, se libertem das suas preocupações imediatas e reflictam
sobre o presente e o futuro do mundo. Para o conseguir, faltam
motivaçóes colectivas. Ora, a maior parte das antigas instâncias de
comunicação, de reflexão e de concertação dissolveram-se a favor
de um individualismo e de uma solidão frequentemente sinónimas
de angústia e de neurose. E neste sentido que preconizo - sob a
égide de um tipo de articulação inédita entre ecologia ambiental,
ecologia social e ecologia mental - a invenção de novos dispositivos colectivos de enunciação, envolvendo o casal, a família, a escola, a vizinhança, etc.
O funcionamento dos "mass media" actuais, em particular ate-

levisão, vai contra uma tal perspectiva. O telespectador permanece
passivo diante do ecrá, prisioneiro de uma relação quase hipnótica, separado do outro, desresponsabilizado.
No entanto, esta situação não está feita para durar indefinidamente. A evolução das tecnologias introduzirá novas possibilidades de interacção entre os "media" e os seus utilizadores e entre
os próprios utilizadores. A junção do ecrã audiovisual, com o ecrã
telemático e o ecrã informático poderá conduzir a uma verdadeira
reactivação da sensibilidade e da inteligência colectivas. A equação actual ("media"=passividade) desaparecerá talvez muito mais
cedo do que se imagina. Evidentemente, não se poderá esperar
milagres destas tecnologias: tudo dependerá, ao fim de contas, da
capacidade dos grupos humanos de se assenhorearem delas e
de Ihes conferirem as finalidades convenientes.
A constituição de grandes mercados económicos e de espaços políticos homogéneos, como parece vir a acontecer na Europa ocidental, terá igualmente incidências sobre a nossa visão do
mundo. E elas vão em sentidos contrários, de modo que a sua resultante dependerá da evolução das relações de força entre os
conjuntos sociais cujo contorno, é necessário reconhecê-lo, permanece indefinido. Os antagonismos industriais e económicos entre os Estados Unidos, o Japão e a Europa acentuam-se, a diminuição dos custos de produção, o desenvolvimento da produtividade, a conquista de "segmentos do mercado", tornar-se-ão os
objectos de um jogo cada vez mais tenaz, aumentando o desemprego estrutural e conduzindo a uma "dualizaçao" social crescentemente nítida no seio das cidadelas capitalistas,sem falar de uma
ruptura com o Terceiro Mundo, que assumirá uma direcção cada
vez mais conflitual e dramática por via da inflação demográfica.
Por outro lado, o reforço destes grandes pólos de poder vai
contribuir, sem dúvida, para a instauração de uma regulação -ou
mesmo de uma "ordem planetária" - de natureza geopolítica e
ecológica. Favorecendo importantes concentrações de meios em
objectivos de investigação ou em programas ecológicos e humanitários, a existência destes pólos poderá jogar um papel determinante para o futuro da humanidade. Mas será imoral e irrealista
aceitar que a dualidade actual, quase maniqueísta, entre os ricos e
os pobres, os fortes e os fracos, se acentue indefinidamente.
Infelizmente,foi nesta perspectivaque se inscreveram, decerto
sem intenção, os signatários do apelo dito "de Heidelberga", apresentado na Conferência do Rio, sugerindo que as escolhas fundamentais da humanidade, no domínio da ecologia, sejam deixadas
a iniciativadas elites científicas. Isto provém de uma miopia cientista demasiado incrível. Como não ver, com efeito, que uma parte
essencial dos problemas ecológicos do Planeta releva desta ruptura da subjectividade colectiva entre ricos e pobres? Os cientistas
deverão encontrar a sua inserção no seio de uma democracia internacional para cuja promoção eles mesmos devem contribuir. E
não é a cultivar o mito da sua potência que se avançará nesta via!
Como juntar outra vez o corpo e a cabeça, como articular as
ciências e as técnicas com os valores humanos? Como conseguir
o acordo em projectos comuns respeitando integralmentea singularidade das posições de cada um? Por que meio desencadear,
no clima de passividade actual, um grande despertar, um novo renascimento? O medo da catástrofe será motor suficiente? Os acidentes ecológicos, como Tchernobil, conduziram a um despertar

da opinião pública. Mas não se trata só de agitar ameaças, é necessário passar a realizações práticas.
Convém também recordar que o perigo pode exercer um verdadeiro poder de fascinação. O pressentimento da catástrofe pode desencadear um desejo inconsciente de catástrofe, uma aspiração do vazio, uma pulsão de abolição. Foi assim que as massas
alemãs, na época do nazismo, viveram sob o império de um fantasma do fim do mundo, associado a uma mítica redenção da humanidade.
Há que pôr a tónica, antes de mais, na recomposição de uma
concertação colectiva, capaz de gerar práticas inovadoras. Sem
mudança de mentalidades, sem a entrada numa era pós-mediática, não haverá atitudes duráveis sobre o ambiente. Mas, sem modificação do meio material e social, não haverá mudança de mentalidades. Encontramo-nos perante um círculo que me leva a postular a necessidade de fundar uma "ecosofia" articulando a ecologia ambienta1com a ecologia social e com a ecologia mental.

Com esta perspectiva ecosófica não se trata de forma alguma
de reconquistar uma ideologia hegemónica, como o foram as religiões ou o marxismo. E absurdo, por exemplo, da parte do Fundo
Monetário Internacional e do Banco Mundial preconizar a generalização de um modelo único,de crescimento no Terceiro Mundo. A
Africa, a América Latina, a Asia, deveriam poder empenhar-se em
vias específicas de desenvolvimentosocial e cultural.
O mercado mundial não tem que dirigir a produção de cada
agrupamento humano em nome de um conceito de crescimento
universal. O crescimento capitalista permanece puramente quantitativo, quando um desenvolvimento complexo implica essencialmente o qualitativo. Não são a preeminência do Estado (a maneira
do socialismo burocrático) nem a do mercado mundial (sob a égide das ideologias neoliberais) que regerão o futuro das actividades humanas e das suas finalidades essenciais. Seria, pois, necessário construir uma concentração planetária e promover uma nova
ética da diferença, substituindo os poderes do capitalismo actual
por uma política das vontades dos povos.
Mas uma tal perspectiva não conduziria ao caos? Responderia
que a transcendência do poder conduz de qualquer modo ao
caos, como a crise actual demonstra. Mas, tudo somado, o caos
democrático é melhor que o caos que resulta do autoritarismo!
O indivíduo e o grupo não podem poupar-se a um certo mergulho existencial no caos. E o que já fazemos todas as noites,
abandonando-nos ao universo do sonho. O problema que importa
é saber o que retiramos deste mergulho: um sentimento de desastre ou a revelação de novas linhas do possível? Quem gera hoje o
caos capitalista? As bolsas de valores, as multinacionais e (cada
vez menos ) os poderes de Estado! Ao fim de contas, no essencial, organismos descerebralizados.
A existência do mercado mundial é certamente indispensável
para a estruturação das relações económicas internacionais, mas
não se pode esperar deste mercado que regule miraculosamente
as trocas humanas do planeta. O mercado do imobiliário contribui
para a desordem das nossas "megapolis". O mercado da arte perverte a criação estética. E pois primordial que, ao lado do mercado

capitalista, se desenvolvam mercados territorializados,apoiando-se
em formações sociais consistentes, afirmando os seus modos de
valorização. Do caos capitalista devem sair o que chamaria "atractores" de valores: valores diversos, heterogéneos, dissensuais.

UMMICROFASCISMO PROLIFERA NAS NOSSAS SOCIEDADES
Os marxistas faziam depender o movimento da História de
uma necessária progressão dialéctica da luta de classes. Os economistas liberais confiam cegamente no livre jogo do mercado para resolver as tensões e as disparidades e para gerar o melhor dos
mundos. Ora os acontecimentos confirmam, se tal fosse necessário, que o progresso não está ligado nem mecânica nem dialecticamente as lutas de classes, ao desenvolvimento das ciências e
das técnicas, ao conhecimento económico, ao livre jogo do mercado... O crescimento não é sinónimo de progresso, como o revela cruamente o renascimento da barbárie, dos confrontos sociais e
urbanos, dos conflitos interétnicos e das tensões económicas planetárias.
O progresso social e moral é inseparável das práticas colectivas e individuais que assumem a sua promoção. O marxismo e o
fascismo não foram doenças transitórias, "acidentes da História" já
ultrapassados. Constituem antes potencialidades sempre presentes, continuam a habitar os nosso universos de virtualidade; o estalinismo do Gulag, o despotismo maoísta, podem renascer, amanhã, em novos contextos. Sob formas variadas, um microfascismo,
da xenofobia, da escalada dos fundamentalismos religiosos, do
militarismo, da opressão da mulheres.
A História nunca pode garantir que se ultrapassou irreversivelmente os "limiares progressistas". Só as práticas humanas e um
voluntarismo colectivo podem defender-nos de recair nas piores
barbáries. A respeito disto, seria totalmente ilusório restabelecermos imperativos formais da defesa dos "direitos do homem" ou do
"direito dos povos". Os direitos não são garantidos por uma autoridade divina, repousam sobre a vitalidade das instituições e das
formações de poder que sustêm a sua existência.
Uma condição primordial para se alcançar a promoção de
uma nova consciência planetária reside na nossa capacidade colectiva de fazer reemergir os sistemas de valores que, assim, escapam a redução moral, psicológica e social, realizada pela valorização capitalista, unicamente centrada no lucro económico. A alegria
de viver, a solidariedade, a compaixão face a outrem, devem ser
consideradas como sentimentos em vias de extinção, pelo que
convém protegê-los, vivificá-los, relançá-10s em novas vias. Os valores éticos e estéticos não relevam de imperativos e de códigos
transcendentes; apelam a uma participação existencial a partir de
uma imanência a reconquistar incessantemente.Como forjar e expandir um tal universo de valores? Certamente que dispensando
as lições de moral.
O poder de sugestão da teoria da informação contribuiu para
mascarar a importância das dimensões enunciadoras da comunicação e levou, frequentemente, a esquecer que só quando é recebida é que uma mensagem ganha sentido, e não simplesmente
porque é transmitida. A informação não pode ser reduzida a manifestações objectivas; ela é, essencialmente, produção de subjectividade, tomada de consciência de universos incorpóreos. E estes

últimos aspectos não podem ser reduzidos a uma análise em termos de improbabilidadee a cálculos sobre a base de escala binária. A verdade da informação reenvia sempre para um acontecimento existencial naqueles que a recebem. O seu registo não é o
da exactidão dos factos, mas o da pertinência de um problema, da
consistência de um universo de valores. A crise actual dos "media"
e a linha de abertura para uma era pós-"mediauconstituem os sintomas de uma crise muito mais profunda.
Aquilo em que entendo pôr a tónica é o carácter profundamente pluralista, multicentrado, heterogéneo, da subjectividade contemporânea, apesar da homogeneização de que foi objecto pela
sua "mass-mediatização". Nesta perspectiva, um indivíduo é já um
"colectivo" de componentes heterogéneas. Um facto subjectivo
reenvia para territórios pessoais - o corpo, o eu -, mas, ao mesmo tempo, para territórios colectivos - a família, o grupo, a etnia.
E a isto acrescem todos os procedimentos de subjectivação que
incarnam na palavra, na escrita, na informática, nas máquinas tecnológicas.
Nas sociedades anteriores ao capitalismo, a iniciação as coisas da vida e aos mistérios do mundo passava pelo canal das relações familiares, das relações entre grupos etários, das relações de
clã, de corporação,por rituais. Este tipo de trocas directas entre indivíduos tende a rarear. É através de múltiplas mediações que se
forja a subjectividade, enquanto as relações individuais entre as
gerações, os sexos e os grupos de proximidade se distendem. Por
exemplo, a função das avós como suporte de uma memória intergeracional para a criança desaparece frequentemente.
A criança desenvolve-se num universo habitado pela televisão,
pelos jogos informáticos, pelas comunicações telemáticas, pela
banda desenhada... Nasceu uma nova solidão "maquinista", que
não é certamente sem qualidade, mas que mereceria ser permanentemente retrabalhada de forma a que possa combinar-se com
formas renovadas de sociabilidade. Em lugar de relações de oposição, trata-se de forjar alianças polifónicas entre o indivíduo e o
social. Toda uma música subjectiva está por inventar.
A nova consciência planetária deverá repensar o maquinismo.
É frequente continuar-se a opor a máquina a alma humana. Certas
filosofias defendem que a técnica moderna dificulta o acesso aos
nosso fundamentos ontológicos, ao Ser primordial. E se, pelo contrário, um renascimento da alma e dos valores humanos pudesse
advir de uma nova aliança com a máquina?
Os biólogos associam actualmente a vida a uma nova abordagem do maquinismo a propósito da célula, dos órgãos, do corpo
vivo. São também os linguistas, os matemáticos, os sociólogos, a
explorar outras modalidades de maquinismo. Ao alargar deste modo o conceito de "máquina", levam-nos a evidenciar nele aspectos
insuficientementeexplorados até agora.
As máquinas não são totalidades encerradas sobre si próprias.
Estabelecem determinadas relações com uma exterioridade espácio-temporal, assim como com universos de signos e campos de
virtualidades. A relação entre o interior e o exterior de um sistema
mecânico não se limita a um consumo de energia, a produção de
objecto: ela assume também a forma de "phyla" (1) genéticos.
Uma máquina surge no presente como conclusão de uma linhagem passada e constitui o ponto de relançamento, ou de ruptura,
a partir do qual se desdobrará, no futuro, uma linhagem evolutiva.

A emergência destas genealogias e destes campos de alteridade é complexa. E permanentemente trabalhada por todas as
forças criativas das ciências, das artes, das inovações sociais, que
se entrecruzam e constituem uma mecanosfera envolvendo a nossa biosfera. Não como um espartilho que constrange ou como
uma couraça exterior, mas como uma nova eflorescência abstracta da máquina, explorando o futuro humano.
A vida humana está, por exemplo, envolvida numa corrida de
velocidade com o retrovírus da sida. As ciências biológicas e as
técnicas médicas ganharão a luta contra esta doença ou, no limite,
a vida humana será eliminada. Do mesmo modo, a inteligência e a
sensibilidade são objecto de uma verdadeira mutação, como consequência das novas máquinas informáticasque se insinuam cada
vez mais nos domínios da sensibilidade, do gesto e da inteligência. Assiste-se actualmente a uma mutação da subjectividade que
é, talvez, mais importante do que as que decorreram da invenção
da escrita ou da imprensa.
A humanidade deverá promover um casamento da razão e
dos sentimentos com as múltiplas ramificações do maquinismo, se
não quiser cair no caos. Uma renovação da democracia poderia
ter como objectivo uma gestão pluralista do conjunto das componentes mecânicas. O jurídico e o legislativo serão, assim, levados
a estabelecer ligações imprevistas com o mundo da tecnologia e
da investigação (é o que acontece já com as comissões de ética
relativas aos problemas da Biologia e da Medicina contemporâneas; mas é necessário criar rapidamente comissões de ética dos
"media", do urbanismo, da educação).
Trata-se, em suma, de redefinir as verdadeiras entidades existenciais da nossa época, que já não correspondem as de alguns
decénios. O indivíduo, o social, o mecânico, entrecruzam-se; o
mesmo se passa com as dimensoes jurídica, ética, estética e política. Uma grande alteração de finalidades está a ocorrer: os valores
da re-singularização da existência, da responsabilidade ecológica,
da criatividade mecânica, são chamados a ser o ponto de encontro de uma nova polaridade progressista,em vez da antiga dicotomia esquerda-direita.

VALORIZAR
A ECOLOGIA, PRESERVAR O AMBIENTE
As máquinas de produção, que são a base da economia mundial, estão orientadas unicamente para as indústrias ditas "de ponta". Elas não contribuem para promover sectores abandonados,
porque estes não são geradores de lucros capitalistas.A democracia no mundo deverá operar um reequilíbrio dos sistemas actuais
de valorização. Promover o ordenamento de uma cidade limpa,
alegre, onde se possa viver, rica em interacções sociais, desenvolver uma medicina humana e eficaz, uma educação enriquecedora,
são objectivos tão válidos como a produção em série de automóveis ou equipamentos electrónicos e alto rendimento.
As máquinas actuais, técnicas, científicas e sociais são potencialmente capazes de alimentar, vestir, transportar todos os seres
humanos: os meios existem, estão disponíveis para garantir a vida
de dez mil milhões de pessoas neste planeta. Os sistemas de motivação para produzir os bens e para os repartir convenientemente
é que não são adequados. Ocupar-se com o desenvolvimento do
bem-estar material e moral, com a ecologia social e mental, deve-

ria ser tão valorizado como trabalhar nos sectores de ponta ou na
especulação financeira.
O próprio trabalho mudou de natureza devido a prevalência
cada vez maior, na sua composição, de aspectos imateriais de conhecimentos, de desejo, de gosto estético, de preocupações ecológicas. A actividade física e mental do homem justapõe-se cada
vez mais a dispositivos técnicos, informáticos e comunicacionais.
Por isso, as velhas concepções fordistas ou tayloristas de organização dos locais industriais e de ergonomia estão ultrapassadas.
No futuro, será muito mais solicitada a iniciativa individual e colectiva em todas as fases da produção e da distribuição (e mesmo
do consumo). A constituição de novas modalidades colectivas de
trabalho - consequência do papel preponderante a desempenhar
pela telemática, informática e robótica - porá em causa as antigas estruturas hierárquicas e implicará, como corolário, uma revisão das normas salariais actualmente em vigor.
Atentemos na crise da agricultura nos países desenvolvidos. É
legítimo que os mercados agrícolas se abram aos países do Terceiro Mundo, cujas condições climáticas e de rendibilidade são
frequentemente mais favoráveis a produção do que as de países
situados mais a norte. Isto significa que os agricultores europeus,
americanos e japoneses devam abandonar os campos e imigrar
para as cidades? Importa, pelo contrário, redefinir a agricultura e a
pecuária nesses países, de maneira a valorizar convenientemente
os seus aspectos ecológicos e a preservar o ambiente. As florestas, as montanhas, os rios, as orlas marítimas, constituem um capital não capitalista, uma "localização" qualitativa, que convém aproveitar, revalorizar permanentemente, o que implica, sobretudo, repensar de maneira audaciosa a condição de agricultor, criador de
gado e pescador.
O mesmo se passa com o trabalho doméstico: é necessário
que as mulheres e os homens que têm o encargo de educar as
crianças - tarefa de uma complexidade crescente - sejam convenientemente remunerados. De uma maneira geral, numerosas
actividades "privadas" são, assim, chamadas a encontrar o seu lugar num novo sistema de valorização económica, que tenha em
consideração a diversidade, a heterogeneidade das actividades
humanas social, estética ou eticamente úteis.

TEMPOLIVRE PARA FAZER O QUÊ?
Para permitir um alargamento do salariado a uma imensidão
de actividades sociais que merecem ser valorizadas, os economistas terão, talvez, de pensar numa reforma dos actuais sistemas
monetários e salariais. A coexistência, por exemplo, de moedas
fortes, vocacionadas para a competição económica a escala mundial, com moedas protegidas, não convertíveis, de circulação limitada a um espaço social determinado, permitiria atenuar a miséria
mais gritante, ao distribuir os bens que apenas provêm do mercado interno e ao permitir a proliferação de toda uma série de actividades sociais que perderiam, desse modo, o seu carácter de marginalidade aparente.
Uma tal revisão da divisão e da valorização do trabalho não
implica necessariamente que a sua duração semanal deva diminuir indefinidamente, que a idade da reforma deva ser antecipada.
E certo que o maquinismo tenderá a gerar cada vez mais "tempo

livre". Mas livre para fazer o quê? Para se dedicar a divertimentos
pré-fabricados? Para se ficar pespegado a televisão? Quantos reformados se afundam, ao fim de alguns meses na sua nova situação, no desespero e na depressão, como consequência da ociosidade. Paradoxalmente, uma redefinição ecosófica do trabalho poderá ser acompanhada de um alargamento da duração do trabalho assalariado. Isso implicaria uma sábia articulação entre tempo
de trabalho dedicado a economia de mercado e de tempo de trabalho relativo a economia dos valores sociais e mentais.
Podemos imaginar, por exemplo, reformas progressivas, permitindo aos trabalhadores, aos empregados, aos quadros que o
desejem manterem-se ligados as actividades da sua empresa, sobretudo aquelas que têm implicações sociais e culturais. Não será
um contra-senso rejeitá-los brutalmente no momento em que, conhecendo bem o seu sector de actividade, poderiam prestar bons
serviços nos domínios da formação e da investigação? Esta perspectiva de recomposição social e cultural do trabalho levaria, muito naturalmente, a promover uma nova transversalidade entre as
actividades produtivas e o resto da vida da cidade.
Algumas experiências sindicais vão já neste sentido. Existem
no Chile, por exemplo, novas formas de prática sindical que se articulam de uma forma orgânica com o ambiente social. Os militantes do "sindicalismo territorial" não se preocupam apenas com a
defesa dos trabalhadores sindicalizados, mas também com as dificuldades sentidas pelos desempregados, mulheres, crianças da
zona onde se localiza a sua empresa. Participam na organização
de programas educativos e culturais, envolvem-se em problemas
de saúde, higiene, ecologia, urbanismo. (Um tal alargamento da
área de competências da acção operária não é visto com bons
olhos pelas instâncias hierárquicas do aparelho sindical.) Neste
país, grupos de "ecologia da terceira idade" dedicam-se a organizaçáp relaciona1e cultural de pessoas idosas.
E difícil - e, no entanto, indispensável - virar a página dos
antigos sistemas de referência, fundados na oposição bem marcada entre esquerda e direita, socialismo e capitalismo, economia de
mercado e planificação estatal... Não se trata de forjar um pólo de
referência "ao centro", equidistante dos outros dois, mas de ultrapassar este tipo de sistema assente numa adesão total, numa base pretensamente científica, ou em dados jurídicos e éticos transcendentes.
As opiniões públicas, antes das classes políticas, tornaram-se
alérgicas aos discursos programáticos, aos dogmas intolerantes
em relação a diversidade de pontos de vista. Mas, enquanto o debate público e os meios de concertaçáo não encontrarem formas
renovadas de expressão, é grande o risco de se afastarem cada
vez mais do exercício da democracia, para se remeterem quer a
passividade da abstenção quer ao activismo em facções reaccionárias. O que importará, numa campanha política, já não será conquistar a adesão maciça do público a uma ideia, mas sim ver essa
opinião pública estruturar-se em múltiplos segmentos sociais vivos. A realidade já não é una e indivisível. Ela é múltipla, trabalhada por linhas de possível que as práxis humanas podem concretizar. Para além da energia, da informação e dos novos materiais, a
vontade de escolher e de assumir riscos está presente no âmago
de novas aventuras "maquinistas", que sejam tecnológicas, sociais, teóricas ou estéticas.

As "cartografias ecosóficas", que importa instituir, terão a particularidade de não assumir unicamente as dimensões do presente,
mas também as do futuro. Preocupar-se-ãodo mesmo modo com
o que será a vida humana na Terra daqui a 30 anos e com o que
serão os transportes urbanos daqui a três. Implicam uma escolha
responsável para com as gerações do futuro, aquilo a que o filósofo Hans Jonas chama "ética da responsabilidade" (2).
É inevitável que as escolhas a longo prazo choquem com interesses a curto prazo. Os grupos sociais envolvidos nessas decisões devem ser levados a deliberar sobre elas, a modificar os seus
hábitos e coordenadas mentais, a adoptar novos universos de valores e a postular um sentido humano para as futuras transformações tecnológicas. Numa palavra, arbitrar o presente em função
do futuro.
Não é, para tal, necessário retomar visões totalitárias e autoritárias da história, messianismos que, em nome de "cidades futuras"
ou do equilíbrio ecológico, pretendiam regular a vida de todos e
cada um dos indivíduos. Cada "cartografia" representa uma visão
particular do mundo que, mesmo quando é adoptada por um
grande número de indivíduos, esconde sempre no seu seio um
núcleo de incerteza. Este é, na verdade, o seu capital mais precioso. é a partir dele que se pode construir uma autêntica escuta do
outro. A escuta da disparidade, da singularidade, da marginalidade, mesmo da loucura, não releva apenas de um imperativo de tolerância e de fraternidade. Constitui uma propedêutica essencial,
um apelo permanente a essa ordem de incerteza, um pôr a nu forças de caos que acompanham sempre as estruturas dominantes,
cheias delas mesmas, auto-suficientes. Essas estruturas, ela pode
derrubá-las ou dar-lhes de novo sentido, enchendo-se de potencialidades, desenvolvendo a partir delas novas linhas criativas de
evolução.
No interior de toda esta situação, persiste um núcleo de incerteza na probabilidade de que o outro não adopte o meu ponto de
vista, na resistência da realidade em se vergar aos meus desejos.
Esta adversidade,tenho não só de aceitá-la, mas também de amáIa, tenho de procurá-la,de dialogar com ela, de meditá-la, de aprofundá-la. É ela que me faz sair do meu narcisismo, da minha cegueira burocrática, que me restitui um sentido de finitude, que toda
a subjectividade infantilizante dos "mass media" se empenha em
esconder. A democracia ecosófica não se contentará com o acordo consensual: investirá na metamodelizaçãodissensual. Com ela,
a responsabilidade sai de si para passar a outro.
Na ausência da promoção de uma tal subjectividade da diferença, da atipia, a utopia, a nossa época poderá mergulhar em
conflitos atrozes de identidade como os que experimentam os povos da ex-Jugoslávia. Será inútil apelar a moral e ao respeito dos
direitos. A subjectividade afunda-se no vazio dos objectivos do lucro e do poder. A recusa do actual estatuto dos "mass media", associada a procura de novas interacções sociais, de uma criatividade institucional e de um enriquecimento dos universos de valores,
constituirá um passo importante na via para uma refundação das
práticas sociais.
( I ) O 'Dhylum"é a origem de uma série genealógica.
(2) Hans Jonas, "Le Principe responsabilité.Une étique pour Ia civilisationtechnologique': traduzido do alemão por Jean Greich, Editions du Cerf, Paris, 1990.

Paulo Bateira

O documento Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde (SNS), proposto pelo Ministério
da Saúde, que visa enquadrar a Lei de Bases
do SNS (no 48/90, de 24 de Agosto), é referência
para a reflexão que propomos. Não nos cumpre
dissecar o documento na vertente institucional
- o documento introduz inovações muito
significativas nas instituições dependentes
do SNS - nem na vertente sindical -de facto,
não é só, como o Ministério quer fazer crer,
um documento de concretizaçao de orientações
emanadas da Assembleia da República -,
mas tão-só fazer uma reflexão genérica,
inspirado nessas problemáticas.

Existe um pressuposto de que a Saúde é uma área que
também pode ser regida pelos mesmos métodos de gestão
empresarial, como o são, por exemplo, a difusão de informação televisiva ou a produção de armamento. Assentam eles
na procura da máxima produtividade, eficácia e rentabilidade,
até porque os custos com a saúde são elevadíssimos. Para tal
é necessário criar condições legais que permitam uma maior
mobilidade dos funcionários, uma maior capacidade de suplência (um funcionário pode suprir a falta de outro, com consequente poupança económica e eventual diminuição da burocracia), uma hierarquização diferente, que quebre os vícios
do funcionalismo público (nomeadamente as carreiras paralelas, que só servem para criar divisão do poder e conflito entre
chefias), etc.
Todos estamos conscientes dos males de que enfermam
as estruturas públicas de saúde. Muitos deles se resolveriam
aplicando modelos responsabilizadores de gestão, que, ao
contrário do que muitos pensam e dizem, incidiriam, forçosamente, mais sobre a chefia, do que sobre o subordinado. Diz
o povo que "os bons exemplos vêm de cima". Não temos
quaisquer dúvidas sobre isso.
Essa responsabilização está, de algum modo, espelhada
naquele documento: responsabilização institucional ("Orgãos
de administração") e financeira ("Gestão das instituições").
Procura também o documento diversificar as formas de financiamento das instituições do SNS e, assim, quebrar a dependência exclusiva do Estado. Propõe a Convenção Pura
(para médicos que trabalhem exclusivamente no sector privado) e o Seguro Saúde como modelos de comparticipação nas
despesas com a saúde. Bem como sugere que se "trespasse", para grupos de médicos, a gestão de unidades de saúde,
em regime de iniciativa privada - semiprivatização.
E a fase da descentralização de tarefas e responsabilidades, que, aliás, neste momento atinge também a instituição
escolar e que visa transferir uma boa parte do peso das responsabilidades, financeiras e de eficácia de serviços, para os
grupos técnicos individuais, as autarquias ou as instituições
de solidariedade social, que passam a ter assento nos conselhos regionais de Saúde e nas comissões concelhias de Saúde, a criar.
Ainda que daqui resultem modificações extremamente importantes, que tendem a não ser valorizadas no documento dependência dos hospitais face a ARS (Administração Regional de Saúde), com a perda da sua homogeneidade como
instituição; exclusividade médica sem comparticipação remuneratória; etc. -, não deixa de ser verdade que há vícios que
devem ser combatidos. Há que "mexer" no funcionamento actual do SNS de modo global e coerente, a fim de o tornar
mais económico, mais eficaz e mais atractivo.
Mas também não existem dúvidas de que a vacuidade do
documento em matérias tão diversificadas - seguros saúde,
como e para quem? Comparticipação financeira do Estado
aos "privados", com que montantes? - levanta muitas suspeitas, principalmente em todos nós que, ao longo destes 17
anos, nos habituámos a não saber o que o Estado quer dos
profissionais que emprega, ou do trabalho que aqueles de-

senvolvem nas instituições privadas (não sendo, contudo,
possível ao Estado "viver" sem um bom número delas), para
não falar do desrespeito tradicional em matéria de reembolso
- "o Estado é mau pagador", sabe-se.
Acresce, a tudo isto, uma dúvida: porque será que, num
regime de mercado, se nega a um profissional da saúde a
possibilidade de trabalhar para além do seu horário público?

A inevitabilidade da introdução da racionalidade económica ao estilo de normas de mercado no campo da Saúde traz
consigo alterações substanciais de natureza social e psicológica. Tem isto a ver com o facto de o acto médico passar a
ser um bem mercantil. E, chegados aqui, apercebemo-nos de
que a questão adopta contornos de filosofia económica.
Como diz Michel Albert ("Capitalismo contra Capitalismo",
Ed. Livros do Brasil), "tal como não existe sociedade socialista
em que todos os bens sejam gratuitos, também nenhuma sociedade capitalista poderia encarar conferir a todos os bens (e
serviços) um carácter mercantil. Existem, com efeito, bens
que, por natureza, não se pode nem vender nem comprar.
Uns apresentam um carácter pessoal, como a amizade, o
amor, a generosidade, a honra; outros são, por natureza, colectivos: a democracia, as liberdades públicas, os direitos do
homem, a justiça, etc.".
E, tentando classificar os variados tipos de bens - a religião, a empresa, o salário, o alojamento, os transportes urbanos, os "media", o ensino e a saúde - consoante o modelo
económico (americano ou norte-europeu, ou "neo-americano"
e "renano", para usar as expressões do autor), ele afirma que
o alojamento, nos Estados Unidos, é quase exclusivamente
um bem mercantil, ao passo que, no modelo renano, é objecto de subvenção pública e considerado bem social. O mesmo
para o ensino, que do lado de lá do Atlântico é praticamente
privado, enquanto do lado de cá desempenha um papel relevante como mola de cimentação da ideologia nacional, como
factor de promoção cultural, e é encarado, portanto, como
uma tarefa do Estado: ou seja, um reflexo de uma preocupação de todos para todos. Em suma: um bem predominantemente não mercantil.
Antes de discutirmos esta questão, que, no fundo, tem a
ver com o liberalismo aplicado as profissões liberais da Medicina e do Direito (passe o pleonasmo), vejamos o que sempre
vigorou na Europa, como tradição.
"Na Europa, toda a tradição das profissões do Direito consiste em pôr os seus membros ao abrigo das necessidades,
para eles poderem consagrar-se livremente e de maneira desinteressada - sem estarem nem impregnados nem animados do 'espírito de ganho' - ao serviço do interesse geral: o
direito para as profissões jurídicas, a saúde para as profissões
médicas. Tais são a sua deontologia, a sua 'honra' . E esta a
noção de honra que explica que não se remunere um advogado ou um médico pagando-lhe o preço dos seus serviços,
mas entregando-lhe honorários. Esta tradição milenária que remonta, para os médicos, ao tempo de Hipócrates -,

este princípio deontológico fundamental, que coloca as profissões liberais fora do mercado, acaba de sofrer nos Estados
Unidos uma alteração radical: doravante, a profissão de advogado tornou-se 'uma indústria', a 'indústria dos processos'."
Desde que, em 1977, o Supremo Tribunal Americano autorizou os advogados a fazerem publicidade na TV assistiu-se a
explosão do "contingency fee", "que consiste, para um advogado, em convencer uma vitima eventual a confiar-lhe o seu
caso apresentando-lhe o raciocínio seguinte: 'Vou fazer tudo
o que me seja possível para conseguir-lhe uma indemnizaçao.
Se eu perder o processo o senhor não perderá nada e se eu
ganhar o senhor entregar-me-á 20 por cento (ou 50 por cento)
da indemnizaçao que tiver recebido."' (Ibidem)
Para a Medicina, isto significa uma inversão de toda a lógica do acto médico, infestado que fica da necessidade do lucro, constantemente. "Já que vai ser operada a vesícula, aproveitamos e tiramos-lhe também o apêndice, não vá vir a dar
complicações no futuro. E porque não também o útero: já não
lhe faz falta nenhuma... Concorda? Então, assine aqui." No final, a conta não será com certeza a mesma.
Voltando a magistratura, diz-nos o autor que estamos a citar: "No decurso dos anos 80, o número dos juízes federais
que foram condenados por corrupção e fraude fiscal foi mais
elevado do que no decurso dos primeiros 190 anos da história
dos Estados Unidos... A ética dos magistrados também resiste cada vez mais dificilmente ao 'espírito de ganho'. Mas a
partir do momento em que o nosso advogado se põe a trabalhar racionalmente, como 'homo oeconomicus', procurando
maximizar o seu volume de negócios, e nos trata em consequência como jazigo potencial de processos a explorar racionalmente; a partir do momento em que, segundo a mesma Iógica capitalista, o nosso médico nos trata como um centro de
lucro, em quem podemos ter confiança? E que vale uma sociedade que destrói a confiança?"
E bem evidente que os tempos mudam. E que existem
médicos que, mesmo estando sob as leis do mercado, conseguem trabalhar exclusivamente preocupados com as questões científicas e do bem-estar dos seus doentes. Duvido muito que isso se possa manter por muito tempo, precisamente
no momento em que se assiste a um lançar irresponsável de
médicos no mercado de trabalho. A lógica pode ser a de fazer
com que seja a saturação do mercado a convencer as camadas mais novas de que "esta profissão já deu...". Mas isso pode ser imensamente perigoso. Não é difícil imaginar a selva
que daí decorre: excesso de mão-de-obra leva a risco de desemprego. Logo, há tentação de cativar clientela. E o meio
mais rápido de o conseguir é baixar o preço do acto médico.
Outro seria apostar na qualificação excepcional, o que, como
todos sabemos, até pode nunca vir a ser reconhecida pelo
mercado, que, entretanto, se tornou uma selva.
Compete ou não ao Estado preservar a qualidade do acto
médico? Se sim, como? Fiscalizando os equipamentos? Estamos todos a ver que isso nunca resultará ou será insuficiente.
Antes, pelo contrário, agindo sobre a lógica do mercado. Eu
penso que é por de mais importante manter a dimensão corporativista da Medicina. Numa fase em que todos valorizam a

dimensão sindical, apercebemo-nos de como as questóes como a ética e a deontologia são verdadeiramente importantes e
podem influenciar as salariais, ou delas fazer depender uma
atitude, uma forma de estar em sociedade a partir do exercício da profissão.
Tenho a impressão de que, ao fazer o médico depender
totalmente do sucesso económico do seu consultório ou do
seu laboratório (como o presente diploma pretende), se faz
com que aquele se sinta muito mais preocupado ao estilo de
um patrão de fábrica - com preocupação pela cadeia de
montagem! Preocupado com a rapidez de execução dos actos e com o preço, que deverá ser o valor do custo final do
mesmo, para que não só não suba, mas desça (concorrência
"oblige").
O documento do Ministério da Saúde espelha uma lógica
que me apetece designar como "liberal", ou melhor, "liberal
envergonhada".
Eu preferiria uma posição social-democrata (no verdadeiro
sentido do termo). Que permita ao médico, terminado o seu
horário de trabalho no hospital, virar-se para o seu consultório
e entregar-se a algo que não só lhe dá lucro - e compensa o
vencimento do Estado, que não é alto -, como também lhe
dá prazer, tanto ou mais do que anteriormente.
Que deixe a cada um a tarefa de ponderar acerca do equiIíbrio entre mais-trabalho e qualidade. Esta posição é, do ponto de vista económico, muito mais produtiva e útil. Ainda mais
se confrontada com o esquema da "exclusividade", que só
serve para onerar o Estado, dando mais dinheiro aos profissionais, sem que daí resulte infalivelmente maior empenho e
dedicação.
"Toda a sociedade capitalista funciona regularmente graças a sectores sociais que não estão impregnados nem animados do espírito do ganho e da busca do maior ganho.
Quando o alto funcionário, o soldado, o magistrado, o padre,
o artista, o sábio, são dominados por este espírito, a sociedade desmorona-se e toda a forma de economia fica ameaçada.
Os bens mais preciosos e os mais nobres na vida dos homens, a honra, a alegria, a afeição, o respeito pelos outros,
não devem surgir em nenhum mercado; sem o que um qualquer grupo social vacila nas suas bases. Um espírito anterior
e estranho ao capitalismo apoia durante um período variável
os quadros em que a economia capitalista funciona. Mas esta,
pela sua expansão e pelo seu êxito, na medida em que desenvolve o gosto pelo conforto e bem-estar material, consome as instituições tradicionais e as estruturas mentais, sem as
quais não existe nenhuma ordem social. O capitalismo des-.*$ia e corroinpe. E um enorme consumidor de seivas cuja
sv?i:la nao comanda." ("Le Capitálisme". col. Q1.i~sais-je?,
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Albert Michel*

Os dois textos que se seguem ilustram
a ausência de um sistema generalizado
de protecção social nos Estados Unidos.
As despesas públicas com a saúde são aqui
proporcionalmente duas vezes mais baixas
do que nos grandes países ocidentais.
* in "Capitalismo contra Capitalismo", Ed. Livros do Brasil, Lisboa,
pp. 168-1701173-174

Duas anedotas que falam por si próprias. A primeira é relatada pelo jornalista Jean-Paul Dubois ("Le Nouvel Observateur").
A coisa passa-se um domingo no Dade Medical Center de Miami (Florida).Um homem encontra-se gravemente doente há três
dias. Sofre. Tem febre. Como é domingo e todos os consultórios
estão fechados, dirige-se ao hospital no Lejeune Boulevard.
Aqui, encaminha-se para as urgências, onde uma recepcionista
lhe pergunta o nome e lhe exige... 200 dólares adiantados. "E
uma caução, um depósito de garantia", diz ela. "Se o médico
não o hospitalizar, apenas lhe cobraremos a consulta e devolver-lhe-emos a diferença." Ele explica que não tem consigo essa
quantia. Ela responde que lamenta muito, mas deve ir procurar
outro sítio.
Segunda anedota. Numa cidadezinha da Costa Leste, um
empregado de uma empresa local que sofre de uma grande dor
de dentes interroga-se sobre se irá ao dentista. Se for, deverá
necessariamente fazer arrancar o dente afectado. Porquê? Serão os dentistas americanos incapazes de prodigalizar-lhe cuidados menos expeditivos? Não, claro, mas o nosso homem não
possui seguro pessoal e o preço de uma prótese é demasiado
elevado para o seu orçamento. Então, não tem outra escolha:
ou perder o dente ou sofrer.
Estes dois exemplos nada têm de extraordinário. Inserem-se
no que dissemos do "dualismo" da sociedade americana (ver
capítulo 2). Mas ilustram igualmente a ausência de um sistema
generalizado de protecçáo social nos Estados Unidos. As despesas públicas com a saúde são aqui proporcionalmente duas
vezes mais baixas do que nos grandes países ocidentais. Não
existe, além-Atlântico, seguro obrigatório de doença. Cada americano deve socorrer-se, conforme os seus recursos, de um seguro privado e estima-se em 35 milhões o número de habitantes
que não beneficiam de nenhum seguro deste tipo.
Os subsídios de desemprego são praticamente desconhecidos, pelo menos a escala nacional, ao passo que a duração média dos pré-avisos de despedimento nas PME é de dois dias.
Quanto aos abonos de família, não existem. Os únicos programas sociais de envergadura são os que foram implantados pelas administrações Kennedy e Johnson, nos anos 60. São essencialmente destinados as pessoas idosas (Medicare) e as
pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza (Medicaid). Mas
uma fracção importante da população é mantida afastada desta
protecçáo.
O sistema social de modelo neo-americano é, pois, nitidamente insuficiente e lacunar. Além disso, sofre gravemente de
dois inconvenientes bem conhecidos.
1. O delírio processual que se apoderou dos americanos
atingiu a medicina em cheio. Quotidianamente, a imprensa assinala multas colossais a que são condenados médicos, anestesistas, pressionados a fazê-lo por advogados "caçadores de
prémios". Com efeito, tornou-se corrente nos Estados Unidos
consultar o advogado antes de ir ao médico ou ao hospital. Inversamente, a primeira pessoa que se encontra nas instituições
de saúde é muitas vezes o advogado dos médicos ou do hospital. O mínimo tratamento assume assim o aspecto de uma guerrilha jurídica, cujos resultados não são agradáveis. Médicos e
clínicas têm de precaver-se contra os eventuais processos pos-

tos pelos seus clientes e consagram orçamentos importantes
aos seus advogados. Todas estas despesas, claro, se repercutem nas tarifas dos cuidados, que se tornam proibitivas.
2. Contrariamente ao que se poderia julgar, este sistema privado de protecção social não fica mais económico do que os
seus homologos europeus, geridos pela colectividade. Pelo
contrário. E nos Estados Unidos que as despesas com a saúde
(11 por cento do PIB) são as mais elevadas do Mundo. E, paradoxalmente, entre os países da OCDE, é na Grã-Bretanha, país
da protecção social universal e gratuita, que estas despesas são
mais baixas: menos de sete por cento do PIB.

Nos Estados Unidos também, se o Governo multiplica os esforços para limitar a progressão nas despesas da saúde, fá-lo na
maioria das vezes em vão. Um bom exemplo deste fracasso é
fornecido pela reforma levada a cabo nos hospitais, para melhorar a gestão e limitar os reembolsos, a cargo dos programas federais. Em 1984, o Congresso procurou limitar o crescimento
das despesas com a saúde financiadas pelo Medicare. Para isso, decidiu alterar o sistema de reembolso nos hospitais, que
era calculado na base dos relatórios médicos efectuados sobre
os doentes. Como em França, cada operação médica era decomposta em diferentes actos (cirurgia, anestesia, sala de operações, exames biológicos, etc.), fazendo cada um deles objecto de uma tarifa que serviria de base ao reembolso pelos seguros e pelo Medicare. Método muito preciso, mas particularmente
complexo e que favorecia a fraude. Permitia, com efeito, multiplicar certos actos num mesmo paciente (os exames radiológicos,
por exemplo), a fim de aumentar o montante dos reembolsos.
Perante esta multiplicação dos actos, tornava-se impossível aos
pagadores distinguir os que eram úteis dos que o não eram.
Além disso, a tarifação nem sempre estava adaptada as novas
técnicas, o que permitia a certos médicos serem sobrepagos. A
tarifa de uma operação ao menisco, por exemplo, era sempre
calculada na base de uma operação de duas horas, quando a
endoscopia permite agora realizar a intervenção em dez minutos.
Para corrigir tudo isto, o Congresso pôs em prática um sistema de pagamento já não por acto, mas por patologia. Cada paciente é agora reembolsado em função de um preço padrão: mil
dólares por uma apendicite, cem mil dólares por um tratamento
de hemofilia, etc. Cabe ao hospital acomodar-se a estas tarifas.
Se for mal gerido e os custos se revelarem mais elevados, tanto

pior para ele. Inversamente, se os encargos são menos pesados, adquire lucro. O sistema assenta, claro, no facto verificado
estatisticamente,de 95 por cento das doenças poderem ser reagrupadas em 465 patologias precisas, susceptíveis de serem tarifadas em função dos custos padrão médios. Eis o que parece
simples, claro e controlável. E calcular o reembolso em função
do custo total do tratamento parece um método lógico que incita a boa gestão.
Mas a ausência de uma verdadeira responsabilidade colectiva tornou muitíssimo difícil a aplicação do novo sistema. Alguns
hospitais, mal geridos, conheceram logo de seguida graves dificuldades financeiras. Muitos deles foram, portanto, tentados a
especializar-se nas patologias mais bem reembolsadas ou naquelas em que eram mais competitivos. Outros - mais raros,
felizmente - esforçaram-se por identificar os doentes "com risco" para afastá-los. Porquê, com efeito, num contexto que legitima o lucro a curto prazo, não maximizar os lucros que se pode
tirar dos reembolsos do seguro de doença? No país do dinheiro
rei, está na lógica das coisas. Assim, achou-se pervertida uma
reforma que parecia coerente. Resultado: a despeito dos primeiros resultados encorajadores, a progressão das despesas de
hospitalização, nos Estados Unidos, não abrandou.
Reforma excelente, mas resultado nulo, porquê? Do mesmo
modo que os franceses nunca teriam construído como fizeram o
seu sistema de segurança social se se tivessem informado antes
no estrangeiro, também, sem dúvida, os autores desta reforma
se tinham esquecido de estudar como fazem os países renanos.
Existe, com efeito, uma espécie de "autismo" americano. E que,
para alguns, do lado de lá do Atlântico, não há nada mais difícil
do que imaginar que possa existir sistema mais eficaz do que a
economia de mercado, sobretudo fora dos Estados Unidos.

.

Monique Chemillier-Gendreau

No debate actual sobre o dever de ingerência,
a caridade e a justiça estão misturadas. O direito
é a tentativa das sociedades para estabelecer
uma certa justiça. Não tem nada a ver com
a caridade. É paradoxal e malsão organizar
operações muito vistosas de caridade, sob alta
protecção militar, quando a sua necessidade
decorre, em parte, de injustiças provindas
da não aplicação do direito por aqueles que se
apregoam praticantes da caridade. O nome
destas injustiças é: dívida, mercado de matériasprimas, indústria e comércios das armas,
corrupção generalizada nos negócios
internacionais. As nossas sociedades
aproveitam-se disso. Os povos do Terceiro
Mundo (organizados ou não em Estados) não
terão os direitos que vão muito para além de um
saco de arroz sob escolta militar?
in "Le Monde Diplomatique", n 466, Janeiro 1993,pp. 4-5.
Jraduçáo de Maria Isabel Cordovil

A emergência do direito internacional no debate político é
agora um fenómeno corrente: guerra do Golfo. Tratado de Maastricht, intervenção na Somália, guerra na Bósnia, são outras tantas ocasiões para que a opinião pública se vire para os juristas. A
finalidade não será estar num Estado de direito? Quer-se assegurar a qualquer preço que os actos produzidos são bem rotulados
de "legais". Sendo o Estado de direito rapidamente assimilado a
justiça, o sensacional pode ligar-se ao justo na boa consciência
internacional e os telespectadores acalmados podem seguir o
desenrolar das operações no pequeno ecrá.
No entanto, a questão jurídica só é levantada a partir de sólidos enquadramentos mediáticos de certas situações. Tendo o
terreno sido preparado, o jurista não pode exprimir as suas reticências sem parecer um monstro frio que se recusa a salvar os
seus semelhantes. E, no entanto, não será necessário reflectir no
uso das ficções jurídicas e na força das realidades internacionais
e colocarmo-nos, ao mesmo tempo, a curto e a longo termo, onde se jogam as transformações sociais essenciais?
A primeira exigência de um sistema de direito é designar
aqueles que terão a palavra: os sujeitos do direito. É, em si, um
acto de poder que passa pelo estabelecer de categorias e que
designa os eleitos e os rejeitados. A princípio reservado ao clube
dos ocidentais, o direito internacional excluiu por muito tempo
uma parte importante dos povos da Terra, postos na dependência colonial ou sob tutela.
Mas a Carta da Nações Unidas e o direito internacional dos
povos a disporem de si mesmos foram desejados como a expressão internacional dos princípios da democracia de que os
próprios ocidentais se desejaram reinventores. A libertação dos
povos foi um dos grandes negócios do último meio século. Ela
aumentou em grande número uma categoria pré-estabelecida, a
dos Estados soberanos. Mas não é sempre fácil identificar um
Estado (um povo sobre um território delimitado e dotado de um
governo).
A identificação acentua-se com a soberania, marco do poder,
e a exclusividade de competências. Os Estados ditos "novos"
não ascenderam totalmente a categoria jurídica inventada pelos
ocidentais depois do Renascimento, já que as Nações Unidas tinham paradoxalmente limitado e reforçado a soberania e a categoria de Estado se tinha modificado: um Estado adere livremente
as Nações Unidas, mas, uma vez efectuada essa adesão, a soberania total anterior encontra-se cativa de um compromisso livremente consentido que a modifica.
Os Estados-membros aceitam, com efeito, a perda de um
dos atributos mais simbólicos do poder: o recurso a força. Este
limite aceite é o preço da garantia da sua soberania pela reafirmação solene do princípio da não intervenção. Livres para escolher o seu regime político, económico e social, os Estados não
têm direito de realizar no estrangeiro intervenções susceptíveis
de fazer actuar os mecanismos da segurança colectiva na aplicação da Carta da ONU.
Novo sujeito do direito, as Nações Unidas têm, como todas
as organizações internacionais, competências que lhe são próprias e lhe foram dadas pelos Estados. O exercício destas competências não pode ser qualificado de ingerência já que estas
competências (na condição de serem exercidas legalmente, isto

é, náo ultrapassar o quadro que Ihes é fixado) sáo justificadas
pelo respeito da náo ingerência entre os Estados.
Mas, do mesmo modo que a liberdade de cada um está melhor sob uma boa lei organizativa do que numa selva sem regras,
também a soberania dos Estados está mais garantida pelos progressos gerais do direito internacional. Estes progressos náo têm
faltado, pelo menos na formulaçáo: promoçáo e protecçáo dos
direitos do homem e dos direitos da criança; reafirmação da interdição de ingerência sob todas as formas; definiçáo dos direitos e deveres económicos dos Estados; afirmação da soberania
permanente dos povos e dos Estados sobre os seus recursos
naturais; se, apesar de tudo, houvesse guerra, recurso ao direito
humanitário tendo por objectivo a protecçáo das populações civis.
Mas o sistema em vigor desde 1945 e recentemente "descongelado", depois da guerra fria, encontra-se em estado de
equilíbrio frágil. Por um lado, só deu as Nações Unidas poder e,
portanto, capacidade de intervençáo no quadro específico das
suas competências especiais, a saber, a manutençáo da paz. A
situação encarada nos capítulos VI e VI1 da Carta é sempre a de
um diferendo: se há disputa entre dois sujeitos, com ameaça para a paz, ruptura da paz e acto de agressão, então o sujeito Nações Unidas, encarregado da segurança colectiva está habilitado
para actuar.
Por outro lado, o sistema supõe que as Nações Unidas sejam um sujeito novo do direito, portador de uma identidade colectiva das nações. Isto está especificado particularmente no capítulo VII, cujo mecanismo (que, no papel, satisfaz) comporta
uma sucessão de decisões e de acções -todas colectivas - e
que nunca sáo transferidas para qualquer parceiro particular.
Qualificaçáo da situaçáo (arto 39); escolha de uma primeira
série de medidas (arto 40 e 41); instrumentos empregues para
estas últimas (arto 43, 44, 45); gestáo deste instrumento (arte 46,
47, 48 e 49), de uma ponta a outra a competência das Nações
Unidas está expressa pelo Conselho de Segurança e o Comité
de Estado-Maior, que nunca seráo abandonados. Daí depende
toda a credibilidade do edifício. Porque o colectivo é controlado
colectivamente a acção ganha em objectividade.
Qualquer desordem que misture estas categorias prejudica o
sistema. Ora as realidades actuais desestabilizaram as categorias e fizeram surgir uma imensa desordem. A categoria dos Estados já náo exprime (náo em toda a parte) uma realidade clara e
a igualdade soberana é ficçáo por excelência. Nem todas as situações que ameaçam a paz aparecem directamente como conflitos entre Estados. As Nações Unidas, na fase que atravessam
desde o fim da guerra fria, náo são um sujeito colectivo, mas um
sujeito confiscado por um dos seus membros, os Estados Unidos.
Esta irrupçáo das realidades foi preparada com antecedência
por subtis e persistentes violações do direito internacional. Esta
forma jurídica muito precisa do poder político que é o Estado não
se mostra sempre adaptado as sociedades emergidas da descolonizaçáo. Apercebemo-nos de que a manutenção da paz (finalidade da acçáo das Nações Unidas) pressupõe o desenvolvimento e a aplicaçáo de todo um "corpus" de direito internacional, o
qual transformaria profundamente as soberanias se fosse aplica-

do, mesmo que, a longo termo, haja a garantia da liberdade dos
povos.
Assim o mundo actual encontra-se na crista de uma violenta
contradiçáo. Engendra confusáo generalizada e profundo malestar. Há confusão de valores: onde está o bem e onde está o
mal? Qual é a base da moral social indispensável no caminhar
de um mundo inelutavelmente internacionalizado?
Há confusáo de noções e de sujeitos. Os Estados mais poderosos impuseram "de facto" regras económicas e monetárias,
verdadeira ingerência rastejante, e submeteram o Sul a contratos
implacáveis: escolha de produções, condições de transporte,
condicionamento na atribuição dos créditos, taxas de juro, etc.
Elogiaram o gosto pelas armas e o reforço de uma segurança
militar duvidosa, ruinosa e ineficaz. Escolheram, no desastre assim concebido e cujas competências agudas sáo múltiplas, os
lugares do espectáculo mediático.
Fizeram-nos chorar. Depois propuseram-se secar-nos a Iágrimas elogiando a sua própria obsessáo militar e enviando os
seus exércitos para um alvo incerto. Isto tem pouco a ver com o
direito internacional. Este supõe regras claras e completas, formuladas de antemáo e conhecidas de todos (e náo improvisadas
ao sabor das circunstâncias) e todas aplicadas na realidade e do
mesmo modo para todos.
E sobretudo a aplicaçáo náo selectiva que faz hoje falta. As
Nações Unidas não violariam a Carta e não cometeriam nenhuma ingerência obrigando todos os Estados a respeitar a igualdade no domínio económico, as resoluções em matéria de desarmamento, o controlo das vendas de armas, etc. Talvez fosse preciso uma acção forte em direcção... aos Estados ocidentais e
náo as suas vítimas.
No debate actual sobre o dever de ingerência, a caridade e a
justiça estão misturadas. O direito é a tentativa das sociedades
para estabelecer uma certa justiça. Náo tem nada a ver com a
caridade. É paradoxal e malsáo organizar operações muito vistosas de caridade, sob alta protecçáo militar, quando a sua necessidade decorre, em parte, de injustiças provindas da náo aplicaçáo do direito por aqueles que se apregoam praticantes da caridade. O nome destas injustiças é: dívida, mercado de matériasprimas, indústria e comércios das armas, corrupçáo generalizada
nos negócios internacionais. As nossas sociedades aproveitamse disso. Os povos do Terceiro Mundo (organizados ou não em
Estados) náo terão os direitos que váo muito para além de um
saco de arroz sob escolta militar?
A situaçáo é tal que já náo podemos contestar a necessidade urgente de acções humanitárias. Mas, para perder toda a
ambiguidade, elas deveriam responder e criar condições não
realizadas ainda; ser geridas colectivamente de uma ponta a outra; ser acompanhadas ao mesmo tempo por acções de fundo,
impostas com um verdadeiro respeito de todas as regras do direito.
As crises actuais na Somália, na Bósnia e noutros lados indicam claramente que as categorias jurídicas foram abaladas pelas
realidades internacionais. Se as competências nas Nações Unidas devem ser alargadas e a organizaçáo do mundo repensada,
só se poderá fazê-lo depois de um debate democrático entre todas as nações, esfomeadas ou fartas.

i

Ignacio Ramonet

Desde 6 de Abril de 1992, Sarajevo está a ser bombardeada. Nove longos meses de destruições, de sofrimentos, de
morte. Esta cidade onde coexistiram harmoniosamente durante séculos três comunidades - croata muçulmana e sérvia tornar-se-á o símbolo da intolerância e da loucura racista cuja
ameaça paira sobra a Europa neste final de século? Ou as lições do segundo conflito mundial e do processo de Nuremberga, a condenação dos crimes contra a humanidade e das
guerras de conquista conduzidas em nome de teorias raciais
terão sido esquecidas?
Se Sarajevo cai, se a comunidade internacional se resigna
a uma "partilha étnica" da Bósnia-Herzegovina, imposta pelo
terror, se ela aceita uma tal regressão do espírito e da razão
política, estabelecer-se-á um precedente funesto, desde logo
invocado noutros paióis europeus (Kosovo, Macedónia, Voivodina, Eslováquia, Roménia, Moldova, Estados bálticos, Cáucaso), cuja explosão inelutável incendiaria, pela terceira vez no
mesmo século, o conjunto do Velho Continente.
E por isso que os arautos dos "media" anunciam como iminente a intervenção militar das potências ocidentais na Bósnia
sérvia. Esta intervenção é necessária. Ela era evitável.
E agora mede-se a influência daqueles (em primeiro lugar
a Alemanha) que encorajaram a destituição apressada da Federação jugoslava. Reconhecendo, a partir de 13 de Dezembro de 1991, a independência da Eslovénia e da Croácia, Bona
e a Comunidade Europeia agiram com precipitação criminosa.
Eles subestimaram o problema das minorias e o das fronteiras interiores, cujo traçado correspondia por regra aos caprichos de Tito, mais do que as realidades da História. Encorajaram também a subida de forças ultranacionalistasque, por toda a parte, sonharam com Estados etnicamente homogéneos.
Ninguém ignorava a brutal hostilidade da importante mino-

ria sérvia da Bósnia (33 por cento da população) a criação de
um Estado independente que seria dominado pelos muçulmanos (42 por cento), cujo líder, Alija Izetbegovic, é o autor de
um manifesto intitulado "Por um Estado islâmico"... Tudo isto
era claro desde que as eleições livres de 1990, na Bósnia, tinham varrido as formações moderadas multiétnicas e revelado
o poder dos partidos ultranacionalistas no seio das três principais comunidades.
Para mais, este reconhecimento apressado da independência da Croácia e, a seguir, da Bósnia, pelos Doze, relançou
o chauvinismo sérvio em Belgrado. Este foi estimulado também pelas medidas de embargo adoptadas (mas mal aplicadas, favorecendo a Sérvia) pelas Nações Unidas. A vontade de
defender a "fortaleza sérvia" alimentou desde então um nacionalismo guerreiro, como o provaram as eleições de Dezembro,
que, apesar das fraudes, confirmam a (malsã) popularidade de
Slobodan Milosevic e mostram a subida espectacular do partido radical (extrema-direita) a cabeça do qual se encontram homens como Vojslav Seselj e Zeljko Raznjantovic, aliás "Arkan",
que muitas chancelarias qualificam de "criminoso de guerra".
O conflito na ex-Jugoslávia provocou injustiças e atrocidades tais que a não intervenção se torna um crime político, como o praticado em 1936-39, quando Madrid, sitiada, reclamava
a ajuda dos países democráticos para salvar a república espanhola agredida pelo fascismo. Podem os Doze defender uma
ideia generosa da cidadania europeia tal como é definida pelo
Tratado de Maastricht e, ao mesmo tempo, aceitar que se
multipliquem na Europa os Estados que praticam uma "limpeza étnica"?
As forças da ONU em missão humanitária falharam. É por
isso que a próxima intervenção na Bósnia deve ser guiada pela vontade de impor uma solução política previamente definida. Esta não pode consistir na criação de uma espécie de Bantustão muçulmano, como foi possível considerar na conferência da paz de Genebra. Deve, sim, ter como finalidade criar um
Estado laico, democrático e multiétnico na Bósnia-Herzegovina.
Evitar o erro cometido na Somália pelas forças multinacionais, que ignoram o alcance da sua missão e que muito depressa se encontraram presas pela assustadora tarefa de reconstruir o Estado somali. Pacificar e administrar são velhos
álibis coloniais; serão mais bem aceites hoje sob o biombo da
acção humanitária? Poderá esta ser credível quando praticada
por grandes potências que, ao mesmo tempo, assistem impassíveis a outras tragédias de igual grandeza no Sudão, na Libéria, em Moçambique, em Angola, no Zaire?... E enquanto, por
causa da política destas mesmas potências em relação ao Sul,
morrem de miséria 250 mil crianças por semana, 190 milhões
de crianças continuam subalimentadas e a Africa negra entrega ao Norte, por ano, mais divisas (indispensáveis ao seu desenvolvimento) do que as que recebe?
Intervir sim, mas com antecipação. E antecipação política
suficiente para que as tragédias sejam evitadas e o recurso as
armas definitivamenteexcluído.
h 'PeMonde Diplomatique", n 466, Janeiro 1993,p 1.
Tmduçao de Maria Isabel Cordovil

Hugo Marsan*

desde descoberta da sida. Doença emblemática, a sida invadiu o espaço social, mas apenas timidamente penetrou o romance. As devastações actuais da epidemia não pemitem a lieratura fazer o seu
trabalho de pesar. Raros são os escritoresfranceses que apesar
de tudo tiveram a coragem de inscrever a, sua intimidade da
doença na linguagem da criação iiietária. E através da ficção,
necessariamente enraizada na experiência individual, que se
percebem melhor as consequências da doença: nascida do
amor, a sida anula o amor; a morte ocupa-lhe o lugar por inteiro.
Não tínhamos previsto que o amor se tomasse suspeito. Valioso também. Somos testemunhas de um final de século em
que as novas gerações vivem curvadas sobre o seu próprio corpo, loucamente amedrontadas pela sua deterioração e pela aceleração do processo de envelhecimento. 0s homens do século
XXI lerão com espanto as histórias da solidão: a morte do amor,
como em "Le Livre de John" (ed. Seuil), de Michel Breudeau,
em que as crianças portadoras de uma estranha fatalidade desaparecem numa ilha perdida.
A sífílis e a tuberculose povoam os romances do século XIX,
redistribuindo as cartas do prazer e do pecado. Mas estas doenças contagiosas não eram imediata e inevitavelmente mortíferas.
Os desafios da medicina eram ainda modesios. A morte rotineira
inscrevia o seu cerimonial na banalidade dos dias. A impçao da
sida é feia fora de tempo, no momento em que o cancro esta em
condições de obter cura e a contracepçáolibertou a sexualidade.
No imaginário dos anos 80-90 - a despeito dos discursos
suavizados, ditados pela urgência da prevençáo e da despistagem - a sida é uma doença ligada ao prazer, uma pandemia
que subverte os costumes e a identidade sexual do homem ocidental. O conflito entre Eros e Tanatos é posto na ordem do dia.
Ele está no centro do romance de Dominique Femandez: "La
Gloire du paria" (ed. Grasset).
Para além das obras científicas, uma quarentena de livros

francófonos evoca a sida. Uma dezena irá sobreviver. Em parte,
eles vão ao encontro dos temas dos grandes romances clássicos:
&ssam
que o herói perde a vida por ter amado o amor. Eles
são na sua maioria assinados por mortos em l ide espera. O
escritor privilegia sempre a sua voracidade introspectiva: fascinado pela sua morte, atranca da sua dor o canto essencial da sua
obra. A sida entra na literatura pelo sacrfhcio da vida. Henré Guibert, cronista frenético da doença, explorou até as possibilidades
extremas o romance-testemunho sobre a sida, que possui a cruel
parüculaiidade de ser escrito por aquele que nele morre.
A personagem de um romance "sobre a sida" é sempre um
doente aspirado pela morte. Não existe narrativa que ponha em
cena uma personagem principal que seja o médico que se ocupa da doença ou o saivador capaz de amncar o próximo ao seu
fim inelutável. Yves Navarre em '%e sont amiç que vent emporte" (ed. Flammarion) ou Michel Manière em "A ceux qui I'ont aimé" (ed. P.O.L.) - tlulos inspirados pelo romance de Guibert:
"A I'ami qui ne m'a pas sauvé ta vie" (ed. Gallimard) - testemunharam pelo companheiro, que assiste, impotente, a descida do
doente para o esquecimento. Esta perçpectii delicada incomoda o leitor um pouco cínico que deseja o "directo". Ainda não
existe ficção que descreva uma sociedade invadida pelo medo
da epidemia. Jean-Noel Pancrazi com "Les Quartiers d'hiver"
(ed. Gallimard) integrou a desorientação de vários doentes na
atmosfera de uma "boite" nocturna onde, @sde há muito, frequentadores homossexuais se encontram. E isto que dá a sua
grande originalidade a este romance esplendidamente escrito,que revela, sem subterfúgios, uma realidade específica (a
transmissão rápida e destnitiva do vírus no meio homossexual),
mas que eleva a eternidade do mito a procura da felicidade e a
ilusão nostálgica do desejo.
A maioria dos romances são terríficos monólogos, uma investigação no singular, o grito solitário de um ser confrontado
brutalmente com a morte. A tensão quase sagrada do seu itinerário (do qual conhecemos a saída fatal desde as primeiras linhas) impõe-nos o silêncio, mas autoriza também a nossa indiferença, senão a nossa cobardia. Ao contrário do romance de
amor que sempre nos solicita, o romance da sida descreve uma
solidão estranha a nossa própria solidão. Nenhum doente se reconhece na doença do outro. E se o presente do namdor bebe
a sua particularidade num passado amoroso, o parceiro dos êxtases passados é abstracto. Náo existe, pois, mediador entre o
narrador e o leitor, nenhuma personagem secundária que pudesse adocicar a brutalidade da confissão e incitar-nos a compaixáo. Desconhecido (algumas vezes suposto), aquele que
partilhou a origem do drama desincamou-se. O Wior é abando-

nado, desarmado, a verdade do homem só. Um homem, a
maior parte das vezes em plena juventude, que já não quer saber de mais nada do prazer e do amor.
A personagem contaminada pelo vírus da sida não tem antecedente na tradição romanesca. Ela escapa aos esquemas. Por
isso mesmo, ela inquieta, monstro mjserável do qual recusámos
durante muito tempo a influência. E essa a vitória notável de
Hervé Guibert, ter-nos apanhado pela força nas redes de uma
aventura individual. Para o sidoso, o amor é indefinidamente fatal: conduz a morte sem referência a um amor particular cuja
memória atenuaria a sua angústia. "O outro" não tem rosto. Nenhum doente de sida disse conhecer aquele que lhe teria transmitido o vírus. A contaminação é quase tão "neutra" como no
caso das transfusões. Homossexual ou bissexual, drogado ou
"vítima" de um drogado, o sidoso toca o fundo do desespero
porque na filigrana da história existe uma outra história clandestina que insinua uma prática marginal e obscura.
A personagem que conta (geralmente o próprio escritor) é
homossexual. Não só vai morrer por ter amado, mas vai morrer
por ter vivido só, por ter muitas vezes preferido o prazer anónimo, de qualquer maneira por ter procurado o seu igual, o seu reflexo, o espelho-ratoeira, no desprezo - diz-se - por uma sociedade programada para transmitir a vida. Ele é tanto mais solitário quanto se julga culpado. E a sua família é cega face a especificidade da sua dor, na ignorância de experiências similares. O
sidoso não deixa nada: o seu calvário desaparece com ele, não
serve de referência. Tal é a situação ambígua de um herói de romance de morte, cuja vida foi uma procura intensa do amor. Nos
antipodas das "love stories" que exaltam o casal imolado, mas finalmente vitorioso, a morte da personagem sidosa é subversiva:
ela reenvia-nosa imagem exemplar da nudez humana.
A sida está ligada ao sangue maculado, mas muito mais sorrateiramente ao esperma fecundante. O vírus que o habita deixa
a descoberto as condutas sexuais muito tempo banidas, porque
dedicadas ao prazer estéril. E sobre este terreno minado que se
elaboram os livros de Guibert, Hocquenghem, Pancrazi ou Fernandez, citando apenas aqueles que ficarão inscritos na história
literária. Eles determinam um espaço onde o amor é culpado
por ter exaltado o prazer como única finalidade.
Em "Eve" (ed. Albin Michel), Guy Hocquenghem refere claramente a sida. Mas Renaud Camus apenas lhe faz alusão em
"Elégies pour quelques-uns" (ed. P.O.L.): "O cerco cada vez
mais apertado de uma calamidade." Jean-Nokl Pancrazi escolheu a metáfora: este mal que tínhamos, em conjunto, decidido chamar - para lhe dar um tom de entardecer e de primavera
fria - "o mal cor de malva." Yves Navarre fala da "peste de
'I...

amor" em "Hôtel Styx" (ed. Albin Michel). Conrad Detrez evita a
palavra em "Mélancolie du voyeur" (ed. Denokl); o seu amigo
William Cliff, no elogio fúnebre que redigiu em verso - "Conrad
Detrez" (ed. Dilettante) -, espanta-se:
'Xssim continuei na ignorância
deste horror que te entrou em casa:
foi pouco depois do teu regresso a França
eu tinha notado como estavas magro mas não
as quatro letras cravadas no teu nome
que surpresa! ao ouvir a notícia
vertida com outras a mistura..."
A sida acelera a prova do tempo. É esta tomada de consciência precoce da morte que dá aos últimos livros de Hervé
Guibert o seu alto grau de incandescência. Eles levam até ao
paroxismo os laços entre prazer, morte e escrita. Após JeanPaul Aron ter declarado "a sua sida" (ed. Bourgois) e AlainEmmanuel Dreuilhe ter publicado o seu "Corps a corps" (ed.
Gallimard), este jovem escritor de talento explora as suas últimas !orças redigindo três monólogos de uma lucidez assombrosa: "A I'ami qui ne m'a pas sauvé Ia vie", "Le Protocole compassionnel", "L'Homme au chapeau rouge" (ed. Gallimard). Ultimo
recurso, Guibert incarnava-se na escrita no momento em que
estava "condenado por esta doença mortal a que chamamos 'sida"'. Esta confissão magnificamente livre, que não exclui baixezas, rancores e morbidez, permanece o texto mais lúcido sobre
a sida: "A descida do meu livro ao abismo fecha-se sobre mim."
Testemunhos pessoais, inquéritos, tratados médicos, pesquisas históricas, foram numerosos os livros depois de 1985;
mas, ditados pelas circunstâncias ou deliberadamente informativos, não tinham qualquer pretensão literária. Dreuilhe, Fernandez, Hocquenghem (os três em 1987), Guibert desde 1989 com
"L'lncognito" (ed. Minuit) aventuram-se no perigoso terreno da
literatura em contacto directo com a actualidade e com a história. E Guibert que se apropria de forma mais violenta do tema:
" ... Dizer que estávamos doentes apenas dava crédito a doença,
ela tornava-se real de repente, sem apelo, e parecia extrair a sua
potência e as suas forças destruidoras do crédito que lhe acordávamos. Além disso, era um primeiro passo na separação que
devia conduzir ao luto."
O romance da sida não descreve uma história de amor, mas
um mergulho vertiginoso na solidão. O doente afasta-se de toda
a vida amorosa, ao ponto de esquecer um passado próximo.
Sem futuro, ele volta as origens. A própria ideia de casal desapareceu. O herói ausculta o seu corpo, aspira sem qualquer dúvida a ressurreição, mas sabe que desce para a morte, que o
amor é uma palavra obsoleta. O que nasce de um momento de
amor desemboca no repúdio do amor.
Guy Hocquenghem quis acreditar num outro futuro onde Adáo
amaria o seu duplo mais jovem, Eva, o seu sósia feminino. Mais
uma vez, o jovem atingido pela sida conta-se um paraíso perdido,
a procura da inocência que precedeu a sua descoberta do amor e
a sua tomada de consciência da calamidade. Um último sobressalto místico em direcção a vida, mesmo antes de a perder.
O exorcismo da epidemia desencadeara um novo crescimento do amor-paixão, marcara o casal com o selo da fidelidade ou confirmara o desaparecimento dos tabus sexuais? Daqui
a 30 ou 50 anos, como irão aparecer os "anos sida"? História ou
lenda, a literatura lembrar-se-ádo amor em perigo de morte.
*Autor de um ensaio-reportagemsobre a sida, "La vie blessée" (ed. Maren Sell,
1989).Acaba de publicar um romance: "Le Balcon d'Angelon(ed. Verdier) e uma recolha de novelas: "Monsieur désire" (ed. ZulmaIChamps érotiques).
Texto traduzido do "Magazine Lideraire", no 301, pp. 556-59,por José Centeio.
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desperto para a face de
um outro homem não e um pensamento'sobre) não é uma representação, mas, a partida, um pensamento para, uma não
indiferença pelo outro, rompendo o equilíbrio de alma em estado de impassibilidade que se situasse num puro conhecer.
E o acordar para o outro na sua unicidade (indiscernível para
o "saber"), uma abordagem do encontrado na sua proximidade de próximo e de único. A face é, antes de mais, uma expressão particular; sob a expressao que compõe a sua própria imagem esconde-se a nudez da face. A face não se desvenda a si mesma, mas é uma exposição desarmada - literalmente uma exposição , exposição a morte, a própria mortalidade. Precariedade extrema do único, precariedade do estrangeiro. Nudez, exposição pura, não simplesmente uma ênfase do conhecido nem do revelado com verdade: exposição
que é expressão, linguagem primordial, apelo e marcação de
encontro.
Assim encarada, a face não é exclusivamente a face humana. Em "Vida e Destino", de Vassili Grossman (parte III, cap.
23),trata-se de uma "visita" a Lubianska de Moscovo, em que
as famílias, mulheres e parentes vêm tentar saber notícias. Forma-se uma fila de espera nos "guichets" e nessas filas cada
um só vê as costas dos outros. Uma mulher que espera a sua
vez pensa: "Nunca pensei que as costas humanas pudessem
ser de tal maneira expressivas, pudessem transmitir estados
de alma com tanta profundidade." As pessoas que se iam
aproximando do "guichet" tinham uma maneira especial de esticar o pescoço e as costas; os ombros levantavam-se, estiravam as omoplatas como se estivessem pressionadas por molas, pareciam gritar, chorar, soluçar.
A face como extrema precariedade do outro. A paz como a
disponibilidade a precariedade do outro.
A extrema clareza da face e da sua expressao, pedido e

contrato que têm a ver com o eu, que me dizem respeito. Nessa clareza há um direito sobre mim. O que me é pedido está
envolvido na circunstância em que aquele direito tem significado.
Como se a morte invisível, exposta pela face do outro, fosse um assunto meu, como se tal morte tivesse a ver comigo.
Na responsabilização do eu pela face que marca um encontro,
que o marca e o reclama, o outro é o meu próximo.
Falando do imediatismo da face do outro, escrevi noutro
lugar que a face do outro, na sua precariedade indefesa é para
mim, simultaneamente, vontade de matar e chamamento de
paz, como no mandamento primordial: Não matarás. A face
acusa-me e suspeita de mim, mas chama-me, reclama-me.
O direito do homem está aí, na exposição e no chamamento, direito mais antigo do que qualquer atribuição de dignidade
ou mérito. A proximidade do próximo - a paz da proximidade
- é a minha responsabilidade pelo outro, a impossibilidade de
o deixar sozinho face ao mistério da morte. O que, concretamente, é o assentimento a morrer pelo outro. A paz com o outro vai até esse ponto. Aqui temos toda a exigência do amor ao
próximo, do amor sem concupiscência.
A paz do amor do próximo não é como a paz de puro repouso, não nos confirma na nossa própria identidade, pelo
contrário: põe em questão a nossa identidade e a sua ilimitada
liberdade e poder.

* in "Le Courrier de L'UNESCO", número duplo Julho-Agosto 1992, p. 67.
Traduçáo de Maria Adelaide Pinto Correia.

SOB O ESPLENDOR
DA TUA FACE
Maria Adelaide Pinto Correia
(Ao meu amigo Daniel, que está sempre a espera que eu escreva alguma coisa de mais "contundente" na Viragem)

anfiteatro cheio de
mulheres. Estavam ali para discuir, diante das câmaras da TV,
as atitudes da Igreja Católica face não sei exactamente a quê,
mas qualquer coisa como as situações das mulheres em Portugal, a versão feminina de questoes familiares, sociais elou pessoais, como o planeamento familiar, o aborto, a luta contra a sida, etc. Por arrastamento, vieram também outras questoes, como a pena de morte e a eutanásia.
Eu também estava lá. Tinha ido contemplando a Face oculta
mas resplandecente do Senhor pela auto-estrada fora (Face só
contemplável para lá do Trancão e das "torres" do Carregado,
apesar das árvores e giestas já em flor...).
Ora bem. O bispo começou por dizer que todas as adaptações são culturais e, por isso, difíceis para uma instituição (leiase, a Igreja). Toda a razão. Mas, em certos aspectos, dois mil
anos a marcar passo é demasiada dificuldade de adaptação!!
O arguente-mor disse logo a seguir outra que eu não engoli:
que "a Igreja (faz isto ou aquilo) porque tem que se afirmar, não
é?" Não, não é!! A sua expressão é fruto da mentalidade dos
dominantes neste país. A Igreja tem uma Boa Nova para anunciar, uma comunidade para sustentar no Senhor - não deve ter
nada a ver com auto-afirmar-se!
Lá clamei o meu lamento: que a minha Igreja avance sempre a reboque (terá sempre que ser "ao arrepio", dizia o bispo...)
e nunca vá a frente nas lutas por uma vida individual e colectiva
de maior qualidade. Que nós continuemos a ser os "simples
fiéis", instruendos, e que "eles" saibam tudo o que devem ensi-

nar-nos. Que nem os cristãos nem os outros saibam distinguir o
que é dogma ou é tão somente expressão da respeitável opinião expressa do Papa, bispos ou padres (dos teólogos e dos
exegetas nem falo, porque quase ninguém os conhece ou distingue). Que, nem mesmo de fora da Igreja, quase como uma
provocação, as pessoas lhe continuem a pedir opiniões muito
explícitas sobre actos muito íntimos e imediatos, os quais só a
consciência moral (formada ou não na escola do Evangelho) deve dirimir.
A Igreja não pode afirmar que "dá licença" em matérias tão
desconformes para ela como o aborto, a eutanásia, os preservativos, etc. Mas nós é que não temos que lhe pedir licença!!!
Embora. Fico a cismar o que seria um grande "dar a cara"
da Igreja contra todas as guerras. Ou aceitando os preservativos
como um dos menos não fiáveis recursos da pobre Humanidade contra a mortífera peste dos nossos dias (estou a falar da sida, neste caso).
Contracepçao, como? Preservativos, sim ou não? Homossexuais, que relação?
Homossexualidade, disse o bispo "que ainda não estão esclarecidos cientificamente os mecanismos que a determinam".
(A minha Igreja anda muito preocupada com as efémeras conclusões científicas... E talvez já saiba os mecanismos que determinam cada um de nós). E o que é isso de compaixão, que vem
no Catecismo? Ah, compaixão não é o que vocês estão a pensar (é outra "leitura", outro "registo", vocês não perceberiam).
Preservativos - o que a Igreja pede é que as pessoas sejam senhoras de si, disciplinadas. Nem era preciso falar em preservativos, mesmo face ao pesadelo monstruoso da sida, se todos se comportassem sem promiscuidade sexual. "Dixit."
Contracepção - mas vocês não estão mesmo a ver que a
ciência médica se encaminha para as terapêuticas naturais? E
que os agentes químicos podem fazer muito mal as pessoas!
Digo eu: isso é o que se chama em português virar o bico
ao prego! Então a Igreja pronuncia-se contra a "pílula" porque
ela nos pode fazer mal ao organismo, fiquem-se com essa!
Mas foi pronunciada a palavra fatal: "natural", a lei natural.
A partir daí, toda a conversa está viciada. Gostava de saber
onde podemos todos os dias encontrar a Natureza pura e dura,
dada de uma vez por todas. Gostava de saber o que havemos
de fazer as tecnologias. O fogo, é natural que seja manipulado
pelo Homem? A linguagem articulada, é natural?
Cristo não escolheu mulheres entre os apóstolos. (Seria impensável para a gente do seu tempo, julgo eu, enorme atrapalhação e contradição para as eventuais escolhidas). Então, 20
séculos depois, nós ,as mulheres, continuamos a não ter acesso
ao sacerdócio. Mas vejam, vejam a Igreja Anglicana, os problemas que tem! (E que a nossa não tem nenhuns.)
O meu desgosto, sobretudo, é a máscara de um ar seguro
de si, satisfeitinho, de sábios completos face a ignorantes, mais
ou menos agitados por questoes supérfluas, que a hierarquia
em geral entende dever enfiar, quando é confrontada. A ocasião
era péssima, concedo: muitos interlocutores estranhos entre si,
um público vastíssimo... Seria uma bela ocasião (perdida) para
manifestar a bem-aventurada humildade dos servos dos servos
do Senhor.
Tenho muitos enganos teológicos??? Mas eu - valha-me
Deus! - espero e aceito que mos mostrem.
Janeiro de 1993

DO I RABALHO
José Centeio

com o mundo do tmbalho sempre fii con@uosa echéia de tensões. &, apesardas tensões e dos conflos, a &rej conseguiu, atmvés dos movimentos da Acção Católica, desempenhar
u m p p l importante Jlnto do sector o pemrio e também hnto
do mundo ruml. & sem certamente poracaso que mudos dos
sindicalistas actuais p s a m m poresses movimentos.
h contmprtda, a & I Cnunca
~
teve uma p t o m l destinada a outm parte do mundo do tmbalho - o mundo emplesariaL
Ecomo essa compnente teria sido Vnprtante na finruqão de
mudos dos pequenos e médios empresários que polvilham o
pís!... Enão esqueçamos que os pequenos e médios emplesários ainda são a componente essencial do tecido emp~sarial
português. Os emplesários portugueses nunca tbemm uma visão social do tmbalho e da empresa enquanto geradom de n
queza e de bem-estar colectivos. Assentamm a sua actbidade
no h m e na defesa do clã familiar.
A preocupção da &rep plo mundo operário e ruml, descumndo o mundo empresarial, assenta essencialmente no receio de perdersectores importantes da sociedade, face a concorrência das ideologias e a espemnça num mundo melhor a
construir aqui e agom. O pmíso apresentado pela &E& e m ab
go de distante e náo plpíuel, enquanto o ofertado pelas ideologias estava pníximo e seria perfedamente plpáveL O mundo
empresarial, tradicional e conservador, não p r e o c u p a a &repJ
uma vez que sempre tinha sido um aliado.
&te tipo de relaqões e f i n a de estar da &lejreflectem-se
inevdavelmente nos vários sectores católicos da sociedade, embom porvezes não de firma muito consciente. &bom possuindo a &rej uma doutnha social rica no que toca aos phcípios, ela sempre se furtou ao confronto com a realidade. E,
quando a tal se vê ob$ada, sente gmnde d&uldade e m ser

coelente com a sua própria doutlina. O ditado popular "Müito
bem prega Tomás, fazei o que ele diz e não o que ele faz" a f i ca-se na perfeição.
&ta sua incaplcidade causa-lhe alguns problemas quando
se vê no p p e l de entidade patronal. E, mais gnwe auula, é que
esta maneim de pensare estarfaz pite do "património" de muitos grupos e entidades d k c t a ou indkctame nte bgados a &E& As relações de tmbalho assentam, na maioria das vezes, no
voluntanado - mesmo quando remunerado -, e m vez de assentarna disponibilidade p m o serviqo aos outros e na competência. O voluntalt(ldo é importante enquanto componente auxiliar e nunca como componente p h c i p l . B t a f~na de estar,
bastante enmizada nos g r u p s católicos, fez (e faz ainda) com
que muitas das áreas de intenienção da &aJafincionem a p nas aprentemente e s e p m mais um adorno do que uma intervenção séria nos dbewos meios e fez ainda com que mudos
dos leigos empenhados e disponáueis p m serviros outros não
veJam reconhecidas e aproveitadas as suas capcidades. Bto
apesarda boa vontade de mudo boa gente.
h tudo isto tem uma outm consequência, também mudo
enmizada nos sectores católicos, que é a relação com o dinheim ou bens patiimniais. Buma relação demasiado hipóclda: somos dependentes e dele temos necessidade, mas sentimos fad
sos escrúpulos quando se trata de o apkarsegundo as leis do
mercado. &tamos sempre pmntos a estendera mão, mas não
nos perguntamos de onde vem o dinheiro que nos cai na mão.
Gostamos de praticara caridade, mas somos incapzes de pmduzk p m que não s e j necessário pmticá-la. Queremos fazer
crerque os outms s u j m as máos e que nós somos os únicos
pulos, mas náo passamos de falsos pedintes c o m vestes de
gente candosa.
Loures, 4 de Dezembro de 1992

OIKOS
"HÁ LUGARES NO MUNDO
ONDE A VIDA NÁo TEM COR"

COR E VIDA

I EOLOGICA
A OIKOS - Cooperação e Desenvolvimento (ONGD) propõe-se "dar rosto a
solidariedade" através do apoio a projectos em países em desenvolvimento e de
acçóes de informação da opinião pública em Portugal.
Para apoio a esses projectos, a 01KOS procura recolher fundos que Ihes
dêem continuidade e concorram para o
início de outros projectos que esperam
apenas pela disponibilidade financeira
para arrancar.
Neste momento a OIKOS tem projectos em curso ou em lançamento em várias partes do Mundo. Para a efectivação
desses projectos, a OIKOS faz um apelo
a sua colaboração, oferecendo-lhe a
oportunidade de participar na construção de um mundo em que a dignidade
humana seja respeitada e, deste modo,
contribuir para dar um futuro ao planeta.
Presentemente temos em curso acções
em Angola, em Moçambique, na Bolívia,
no Chile, no Brasil, no Uruguai e no
Peru.
A OIKOS também apoia iniciativas
voltadas para o desenvolvimento no nosso país. Contamos consigo. Colabore
com a OIKOS. Conheça as nossas acções.

Realizar-se-á nos próximos dias 24 e 25
de Abril de 1993, em Valadares, no Seminário da Boa Nova, o VI Colóquio Igreja e Missão, subordinado ao tema geral
"Amor e Morte".

Tel.: (01) 796 47 19
Conta bancária: 5220735,
BCP, R. Augusta, Lisboa.

Caso deseje participar, envie a inscrição, 3000$00 - 1000$00, se for estudante; pensão completa, 5000$00; cada
refeição, 850$00 - para:
VI Colóquio Igreja e Missão
Seminário da Boa Nova
Apartado 10
4408 VALADARES Codex

OIKOS

- Cooperação e Desenvolvimento
Av. Visconde Valmor, 35-3 D
1000 LISBOA

Sábado, 24 de Abril.
09h30 - Abertura: "Para lá de Eros
e Thanatos", por Anselmo Borges.
10h00 - Painel: Amor e Morte Perspectivas, com António Ferreira dos
Santos, João Bessa Mendes e Sousa,
José Rui da Costa Pinto, Manuel de Freitas Gomes e Natália Correia.
14h30 - "Corporalidade e Inconsciente: Nova Imagem do Homem", por
Yves Ledure.
16h00 - Painel: Amor e Morte - na
História, com Ana Cristina Bartolomeu
de Araújo, António da Silva Costa, Fernando José A. Catroga, José Mattoso e
José Ribeiro Ferreira.
Domingo, 25 de Abril
09h00 - "Amor, Morte e Poder", por
Juan Masiá
11h00 - "Deus e a Morte: Questões
de Transcendência", por Yves Ledure
15h00 - "Morrer de Amores e por
Amor", por Juan Masiá. -

Nos próximos dias 29, 30, 31 de Julho e
1 de Agosto decorrerá o Encontro Anual
de Reflexão Teológica. O Encontro decorrerá no Seminário dos Olivais. Connosco estará o dr. Carlos Silva que, ao
seu peculiar jeito socrático, nos vai propor algumas linhas de reflexão acerca de
"A Crise Moral e o Escândalo de Ser
Cristão". Mais do que, ou melhor, para lá
de "o conferencista convidado", o dr.
Carlos Silva, nas suas próprias palavras,
virá "estar connosco".
Como já é habitual, as crianças terão
alguém a acompanhá-las.

Até
Até
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