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António Matos Ferreira

O escândalo do trabalho infantil náo está
na oportunidade de valorizar a capacidade
criativa, a força ou a iniciativa dos mais novos
na sociedade. O escândalo reside em que ele
contribui para diminuir a oferta de emprego,
porque os desvia de uma valorizaçáo pessoal
mais capaz, porque o trabalho que Ihes
é oferecido tem pouco em conta o seu futuro
como pessoas

"Trabalhar para ganhar a vida" foi durante muito tempo
uma expressão que determinava os comportamentos normais
da inserção social nas sociedades ocidentais, marcadas pela
valorização do trabalho como o meio legítimo para se alcançar o necessário para se viver. Esta concepção assentava na
perspectiva de que através do trabalho se criava riqueza, o
bem das nações, que garantia o progresso e o bem-estar colectivos.
A distribuiçao dessa riqueza suscitou grandes disputas,
provocando lutas e o aparecimento de organizações no seio
do mundo do trabalho. Através das reivindicações de salários
e de condições sociais foi-se procurando garantir maior justiça na relação entre trabalho e distribuição da riqueza. Em
grande medida, este foi o processo de desenvolvimento do
movimento operário e sindical dos séculos XIX e XX. Na detenção dos meios de produção por parte do Estado, com a radicalização das propostas marxistas, baseou-se o projecto da
construção de uma sociedade de trabalhadores em que o Estado garantiria a subsistência de todos, pela distribuição a todos dos meios necessários para a vida: o que constituiu o sonho da sociedade comunista.
Neste final do século XX, em que se vive a mundialização
da economia, esta foi alcançada e desenvolvida pela economia de mercado. Expressão que hoje está na boca de todos
ou quase, ao mesmo tempo que se aponta a existência de
grandes problemas para o conjunto da humanidade: fome,
pobreza, subnutrição, epidemias, desajuste entre desenvolvimento e culturas, marginalização de sectores cada vez mais
alargados da população em relação ao sistema produtivo, dívidas de países a outros que por vezes atingem décadas do
produto interno, o desemprego que atinge os mais variados
segmentos da sociedade ou, ainda, a existência do trabalho
precário. Países há, como os da Comunidade Europeia, onde
hoje se paga para certos sectores deixarem de produzir, onde
se subsidia pré-reformas ou situações de desemprego transitório e de longa duração. Estes factos significam objectivamente que se paga para pessoas deixarem de trabalhar, na
ace~çãomais corrente deste termo.
E certo que a noção de trabalho mudou muito, para o que
contribuiu o desenvolvimento tecnológico. O trabalho como
actividade humana ligada a sobrevivência sempre foi uma dimensão importante, mesmo em sociedades de estrutura esclavagista. O trabalho tinha, porém, o estigma da dependência e, numa certa perspectiva moral, expressava a condição
do homem decaído, marcado pela falta primordial. Progressivamente - e neste contexto a influência do cristianismo é relevante -, o trabalho foi ganhando uma perspectiva mais positiva: a da criação e da redenção do homem, o trabalho como arte, como realização. Hoje, o trabalho constitui para a
grande maioria das populações a sua única fonte de rendimento, quer seja trabalho por conta de outrem quer por conta
própria.
Contudo, o trabalho (assalariado ou não) como fonte de
rendimento tem vindo a tornar-se um bem escasso, considerado aquele na sua vertente de postos de trabalho. Não tanto
porque não haja que fazer, mas porque a mais-valia hoje não

resulta directamente do trabalho, mas do funcionamento do
mercado. Regista-se um profundo desequilíbrio entre a disponibilidade de pessoas para trabalhar e o mercado. A justiça social assegurada pela relação entre trabalho produzido,
salário justo e condições sociais, isto é, por uma certa redistribuição da riqueza produzida, encontra-se condicionada e
posta em causa pelo tipo existente de funcionamento do mercado, no qual a dimensão financeira é determinante, num
confronto entre o desenvolvimento tecnológico, que em muitas circunstâncias contribui para reduzir os postos de trabalho, e a actividade que envolve o próprio homem enquanto
ser activo.
Desenvolveu-se uma perspectiva de e sobre o trabalho
que coloca questóes profundas ao nível cultural. Há um estilo
de trabalho que exclui um número importante de pessoas. A
absolutização do trabalho criou um tipo de comportamento
que limita o próprio homem. O trabalho absorve grande parte
da vida activa, mas nem sempre é acompanhado por uma
realização mais ampla. Por outro lado, assiste-se a rarefacção
do trabalho enquanto actividade que permite uma vida para
além da simples sobrevivência. Ou viver tornou-se mais caro,
ou nem sempre o que se trabalha é suficiente para manter a
vida. O emprego que permite viver com independência e liberdade torna-se em muitas sociedades um bem a que nem todos têm acesso. As exigências com a habitação, a alimentação, a educação dos filhos, a saúde, etc., tornaram-se tão fortes que, em alguns casos, há a acumulação de empregos e,
por outro lado, se assiste ao aumento dos que vivem no limiar
da pobreza.
Com isto, não se quer dizer que hoje não se tenha atingido níveis de desenvolvimento que permitem uma vida melhor.
Porém, com a planetarização da economia, é-nos exigido um
outro olhar para compreender o que se passa actualmente.
Não podemos deixar de ser sensíveis as massas populares
efectivamente marginalizadas, longe de qualquer possibilidade de, a curto prazo, atingir um nível minimamente digno de
vida, e ao surgimento de sectores mais alargados que não
conseguem entrar no mundo do trabalho.
Deu-se uma grande diversificação do mundo do trabalho.
A própria noção de trabalho foi sendo alargada, passando a
incluir uma série de actividades humanas que anteriormente
não eram encaradas como tal. A este alargamento da noção
de trabalho correspondem também novas formas de estruturaçao e de percepção da sociedade, quer pelo valor dado a
certas actividades anteriormente consideradas como não produtivas, quer pela diversidade suscitada pela oferta e pela
procura. Porém, o paradigma de trabalho que se tem desenvolvido no seio da sociedade liberal coloca muitos desafios
para o futuro. As condições de vida exigem cada vez mais
uma articulação entre trabalho e rendimento. O sustento da vida das pessoas exige que o rendimento possa responder as
necessidades básicas, as expectativas criadas pelos níveis
culturais suscitados pela escolarização, como também aos estímulos criados pela sociedade de consumo.
Numa época em que o emprego é escasso em certas sociedades, assiste-se a situações, bem mais comuns do que se

possa imaginar, de multiemprego, isto é, uma concentração
de fontes de rendimento, limitando de algum modo o trabalho
para todos. Também acontece haver uma dedicação e um envolvimento tais com a actividade profissional de cada um que
impede a intervenção de outros, que dificulta a distribuição
dessas tarefas, as quais podiam ser repartidas, criando novos
postos de trabalho, e tudo isto acontece em nome de uma
maior eficácia ou de uma maior rentabilidade.
Nas sociedades liberais e democráticas, o trabalho como
valor está intimamente associado a livre iniciativa, a concorrência, a liberdade. Isto é, a actividade de cada um está relacionada com o seu comportamento, com os seus interesses e
empenhamento. A relação com o trabalho está ligada a capacidade demonstrada por cada um, pelas suas competências e
pelo seu envolvimento, através dos quais se desenvolve a diferenciação de cada um. Assim, ao paradigma da liberdade
associa-se o da diferenciação, através do qual a produção de
riqueza visa premiar os que mais trabalham.
Esta é a teoria, mas não necessariamente a prática. Ter
emprego não significa necessariamente através do trabalho
ter acesso ao rendimento suficiente para se viver, nem táopouco poder pôr a render as suas capacidades. Por outro lado, quem não tem emprego dificilmente consegue inserir-se
na sociedade, marcada pelo valor central do trabalho. Nem
sempre as ofertas do trabalho - aquele que é socialmente reconhecido - permite acolher as capacidades, os interesses,
as aptidões de cada um. Ainda que hoje haja mais sensibilidade, o mundo do trabalho rejeita ou, dificilmente integra, os
que possuem menos capacidades intelectuais ou culturais, os
que apresentam algumas deficiências físicas ou mentais, ou
aqueles que por qualquer razão transportam o peso da marginalização ou da delinquência. E certo que hoje existem os
mais variados projectos de reinserção social com base no trabalho, entendido este como uma actividade profissional. Porém, hoje, as sociedades - mesmo as mais desenvolvidas têm dificuldade em integrar largos sectores sociais em actividades produtivas capazes de constituírem a base de sustentação desses mesmos sectores sociais.
Não caberá provavelmente as empresas responder as necessidades de assistência social, mas a função social das empresas nem se confunde com esta perspectiva nem se pode
reduzir unicamente a critérios de rentabilidade. A criação de
riqueza, se é uma dimensão da realização individual, também
o é no plano social. O que está em causa é a organização do
mundo da produção, do trabalho, que dialogue com os problemas sociais, e este é um imperativo para a própria coesão
das sociedades no plano interno e ao nível das suas relações
externas. Estamos diante de uma problemática central quer
para o tempo presente quer para o futuro. Mais do que uma
visão moral destas questões, estão em causa os paradigmas
de trabalho e de desenvolvimento que as sociedades têm
construído. Não se trata de uma problemática a simples escala nacional ou continental, ela envolve o conjunto da realidade
planetária: está em jogo a sobrevivência e a solidariedade entre toda a humanidade.
Os problemas demográficos são muitas vezes apontados

como fautores do desequilíbrio entre nações ricas e pobres.
Mas tal apreciação é insuficiente, pois os países mais ricos
são hoje confrontados com uma economia atravessada por
enormes dificuldades, nomeadamente com manifestas incapacidades de estimular empregos capazes de permitir trabalho a todos aqueles que precisam e querem "ganhar a sua vida". Há teóricos que propõem a necessidade de as sociedades aprenderem a viver com o desemprego. A aceitação de
tal premissa coloca problemas muito graves e profundos ao
nível social e, sobretudo, cultural. Instaura-se uma contradição profunda: gente que é levada a não trabalhar no seio de
uma sociedade cujo entendimento da sua riqueza assenta essencialmente no trabalho.
Assim, numa sociedade que através do trabalho garantia o
ganhar a vida, como que se propõe que haja gente que a perca. Será que perder a vida se torna assim um valor? Ou poder-se-á ganhar a vida, que não se reduz a simples sobrevivência, através de outras formas de vida em que o trabalho,
enquadrado pelo emprego ou pela profissão, possa encontrar
outras mediações e outras realizações? Como pensar a sociedade em que a vida das pessoas seja valorizada para além do
trabalho, como valorizar certas actividades que não sendo remuneradas possam ser socialmente reconhecidas, como distribuir o trabalho e a riqueza existentes?
Há quem diga que não se está em tempo de utopias. Certamente que esta afirmação se baseia num equívoco. Desde
que utopia não seja confundida com uma forma voluntarista
de concretização histórica, esse modo de olhar e de compreender criticamente a sociedade não perdeu a sua pertinência. Isto é, a possibilidade de cada ser humano produzir a riqueza necessária a sua vida permanece como um desafio a
ser concretizado, imprescindível para a realização das pessoas e para a paz social.
O escândalo do trabalho infantil não está na oportunidade
de valorizar a capacidade criativa, a força ou a iniciativa dos
mais novos na sociedade. O escândalo reside em que ele
contribui para diminuir a oferta de emprego, porque os desvia
de uma valorização pessoal mais capaz, porque o trabalho
que Ihes é oferecido tem pouco em conta o seu futuro como
pessoas. A questão não é só a fuga a escola, mas o introduzir
ou o acentuar mecanismos que favorecem a marginalização
social, quer no presente quer no futuro.
Em tudo isto está em jogo a valorização social do trabalho. A riqueza de uma nação, de um país, tem a ver com a capacidade de envolver os seus membros na construção em comum da própria sociedade. Está em jogo a liberdade e a própria democracia. A questão não está tanto no funcionamento
do mercado, mas no que este valoriza o trabalho e na percepção que lhe está subjacente da finalidade da criação da riaueza.
*
Será a economia um sistema de pensamento autónomo e
omnipotente, que se quer totalizante, que pretende pensar o
todo que é a sociedade? Ou aceitará abrir-se permanentemente a crítica que vem de outras áreas de conhecimento e,
sobretudo, das necessidades daqueles que se situam nas zonas mais centrífugas da dinâmica social?
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Numa época em que o emprego é escasso
em certas sociedades, assiste-se a situações,
bem mais comuns do que se possa imaginar,
de multiemprego, isto é, uma concentração
de fontes de rendimento, limitando de algum
modo o trabalho para todos. Também
acontece haver uma dedicação
e um envolvimento tais com a actividade
profissional de cada um que impede
a intervenção de outros, que dificulta
a distribuição dessas tarefas, as quais podiam
ser repartidas, criando novos postos
de trabalho, e tudo isto acontece em nome
de uma maior eficácia ou de uma maior
rentabilidade. (...) Numa sociedade que
através do trabalho garantia o ganhar a vida,
como que se propõe que haja gente que
a perca. Será que perder a vida se torna assim
um valor? Ou poder-se-á ganhar a vida, que
não se reduz a simples sobrevivência, através
de outras formas de vida em que o trabalho,
enquadrado pelo emprego ou pela profissão,
possa encontrar outras mediações e outras
realizações? Como pensar a sociedade
em que a vida das pessoas seja valorizada
para além do trabalho, como valorizar certas
actividades que não sendo remuneradas
possam ser socialmente reconhecidas, como
distribuir O trabalho e a riqueza existentes?

SUCESSO
SENTIDO
E Q UALIDADE
DE VIDA

A 7 de Julho de 1987, o "Diário de Notícias" publicava a
tradução de uma entrevista feita a um filósofo francês, Paul
Ricceur, em que se dizia a determinada altura:
"( ...) A democracia ocidental já não funciona porque a
conquista da regra da maioria contra o que fora outrora a minoria, isto é, os aristocratas, volta-se agora contra uma minoria que é a dos pobres. Há uma classe média suficientemente
numerosa e suficientemente satisfeita para que os pobres sejam sempre minoritários. Consequentemente a democracia já
não funciona como libertadora?
Esta reflexão pode ter várias leituras. Todavia, todas elas
nos colocam reservas quanto a eficácia do funcionamento institucional, perspectiva, aliás, que aprofunda a crise de referências ideológicas que vivemos hoje.

i

Fernanda Henriques

A democracia Ocidental já não funciona
porque a conquista da regra da maioria contra
o que fora outrora a minoria' isto é'
0s aristocratas, volta-se agora contra uma
minoria que é a dos pobres. Há uma classe
média suficientemente numerosa
e suficientemente satisfeita para que os pobres
sejam sempre minoritários, consequentemente
a democracia já não funciona COillO libertadora."
.

.

A DEMOCRACIA JÁ NÁO É LIBERTADORA?

Na realidade, essa constatação leva a questionar a nossa
esperança na capacidade que as democracias ocidentais têm
para ir corrigindo assimetrias, de modo a que seja cada vez
maior o número de pessoas que beneficiem do desenvolvimento das sociedades.
O reconhecimento deste facto coloca-nos, assim, no cerne de um dilema. Por um lado, sabemos, porque a História
nos tem ensinado, que a melhoria das condições de vida das
populações é o resultado de uma luta continuada e difícil
com os diferentes poderes que controlam as sociedades. E
isto tem sido verdade em todas as dimensões da vida humana, quer se trate da questão de um horário de trabalho justo
quer de outros aspectos da vida, como sejam os ligados a liberdade religiosa, ao direito ao voto ou ainda a problemas
mais radicais, como a abolição da escravatura ou a pena de
morte. Por outro lado, a organização política da sociedade
com base no exercício do voto é uma conquista do mundo
contemporâneo, que viu nisso um processo de possuir uma
tribuna onde pudesse defender princípios e confrontar perspectivas conducentes a um poder mais justo e participado e
que, ao ser assim, se tornava mais consentâneo com o progresso intelectual e espiritual que se fora construindo ao longo dos séculos.
Na ordem do direito, ter um governo democraticamente
eleito corresponde a uma representação social que está de
acordo com a imagem que cada cidadão e cidadã tem de si
mesmo. Ou seja, e a expressão social do valor que os indivíduos podem atribuir aos seus actos. Exercer o direito de voto
é a manifestação pública de que se é um ser responsável, livre e com poder de controle sobre a sua comunidade. Nesta
ordem, votar é, portanto. um gesto de esperança, porque dele
se espera uma eficácia que venha a manifestar-se em benefícios sociais e humanos. ora, na realidade actual, já não é assim ou, pelo menos, pode já não ser assim, porque o gesto
de votar apenas terá eficácia para aaueles aue detêm o ooder
e que, desse modo, o manter'ão indefinidamente a favor'deles
mesmos. Uma vez que OS Outros, aqueles que O quereriam
mudar, serão numericamente abafados e o seu voto deixará
de ter qualquer repercussão prática.
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É aqui que reside o dilema. Sabemos que os direitos se
conquistam e, ao mesmo tempo, constatamos que está a fugir
ao grupo social mais necessitado um dos processos de reivindicar os seus direitos com todas as consequências que daí
possam advir, quer em termos subjectivos de descrença e
descrédito das formas organizativas e políticas quer em termos de previsíveis convulsões sociais ou mesmo de rupturas
irrecuperáveis.
Ao nível da democracia representativa em que temos estado a situar-nos, as reflexões de Paul Ricceur podem ainda
questionar-nos sobre um sentido mais profundo e, porventura, mais grave daquilo que elas podem implicar, como seja,
por exemplo, interrogar o carácter libertador que, classicamente, a democracia possui, mas que, do ponto de vista do
autor do texto referido, está a perder neste momento. Tratase aqui de analisar os mecanismos sociais em geral e os
eleitorais em particular e verificar que, pelo modo como marginalizam ou utilizam em seu proveito alguns sectores da população, vão criando um grupo que ou não tem voz ou se
expressa com uma voz que não é a sua. Dito de outro modo,
poder-se-á estabelecer algumas estruturas que são responsáveis pelo carácter cada vez mais ambíguo das sociedades
ocidentais e que desenvolvem nos indivíduos quer um alheamento total em relação a dinâmica do conjunto social quer
uma intervenção alienada em busca de compensações para
falsas carências, que a própria sociedade alimenta e reproduz.
Comecemos por ver porque pode a democracia ser libertadora. A democracia é libertadora em função do próprio princípio em que assenta e se traduz, no plano institucional, pela
igualdade de todos os indivíduos perante a lei, de tal modo
que cada um é chamado a participar na gestão dos problemas do seu país de maneira formalmente igualitária, correspondendo a cada pessoa um voto. Dizer isto equivale a dizer
que as sociedades democráticas assentam no reconhecimento do direito de cada um a participar lucidamente na gestão
da vida pública, a decidir sobre as questões fundamentais
que devem ser os critérios de referência do seu funcionamento.
Votar significa, então, dizer qual a nossa opção sobre as
prioridades orçamentais, os sistemas de distribuição de riqueza ou a política ambiental. Obviamente que esta decisão supõe um conhecimento dos problemas nacionais e internacionais, uma consciência esclarecida e crítica, em suma, um projecto de vida claro e definido. E, por isso, é que a democracia
é, na sua própria natureza, libertadora.
De facto, ao esperar de cada cidadão e de cada cidadã tomadas de posição simultaneamente intervenientes e críticas,
o funcionamento democrático postula para cada pessoa finalidades de desenvolvimento integral que, a partida, definem um
perfil humano de qualidade: que cada indivíduo tenha possibilidade real de falar, de participar nos negócios públicos, de se
ver reflectido no progresso social e político.
Todavia, parece haver nos sistemas sociais uma perversidade que é geradora de situações de alienação e não de libertação. Centremo-nos em dois aspectos essenciais do fun-
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cionamento das sociedades modernas: os circuitos informativos e os publicitários.

A vida quotidiana processa-se hoje no interior de dois factores decisivos: a mundializaçáo e a velocidade. Viver é, para
cada um de nós, posicionar-se, em cada instante, perante
acontecimentos e valores oriundos de todos os pontos do universo, que é cada vez mais e apenas uma rede comunicativa.
Os meios de informação bombardeiam-nos constantemente
quer com notícias diversas quer com comentários críticos
igualmente diversificados, quer ainda com modos de ver e de
pensar totalmente diferentes. A todo o momento, somos indirectamente solicitados a ter pontos de vista constituídos sobre
aspectos artísticos, políticos, sociais e religiosos.
Que se passa no interior de cada um de nós no decorrer
deste processo? Isto é, como é que, nos planos psicológico e
intelectual, integramos a mundialização da vida e a velocidade com que ela decorre, de tal modo que a cada minuto nos
confrontamos com uma infinidade de informações diversificadas sem termos tempo nem capacidade para as assimilar?
Como se organiza a nossa vida interior se, quase sem intervalo, recebemos a informação e o debate sobre ela, não nos ficando qualquer espaço privado de reflexão pessoal? Na realidade, ainda não conseguimos digerir os dados recebidos e já
a nossa consciência foi invadida pelos pontos de vista dos
outros e pela sua argumentação.
Desta situação podem decorrer, pelo menos, duas consequências, graves e contrárias ao carácter libertador da democracia: por um lado, a existência de estados de espírito caóticos ou de grande desorientação perante questões importantes do desenvolvimento humano e social; por outro lado, uma
parte cada vez maior da consciência individual ser apenas um
reflexo do social, por resultar simplesmente da acumulação
de informações muitas vezes contraditórias e não pessoalmente assimiladas. Em ambos os casos, não há lugar para a
formação de uma consciência esclarecida e crítica sobre os
assuntos, porque, em qualquer das hipóteses, estamos sempre perante o resultado de um grande desfasamento entre as
informações recebidas e a assimilação possível. Daqui decorre que a quase totalidade das nossas respostas aos estímulos
sociais são meras reacções que assentam ou em modas ou
em preconceitos e, não fazendo parte integrante do nosso
ser, não contribuem para o nosso engrandecimento pessoal
nem para a nossa estabilidade emocional.
A questão de fundo está no facto de a transformação radical que ocorreu no modo de processamento da vida humana
no planeta não ter sido acompanhada de uma adaptação dos
mecanismos psicológicos e há uma gritante falta de tempo interior que possibilite a realização normal dos percursos de
aprendizagem e integração. Todos nós temos excesso de elementos informativos que não estão estruturados nem assimilados, originando situações psicológicas e intelectuais de
fragmentação. A situação é, aliás, tanto mais complexa quanto esse excedente informativo se prende igualmente com mo-

dos de viver e de agir que arrastam consigo tabelas de valores e, a este nível, as situações interiores de fragmentação e
desorientação são bem mais graves, na medida em que são
os pólos de referência das consultas individuais que deixam
de existir e, sem eles, toda a existência humana se torna vulnerável a manipulações de toda a ordem.
Acresce a isto o facto de que não é apenas a consciência
individual que não tem capacidade para abarcar todo o sistema de interacçóes que decorrem da mundialização da vida e
do seu ritmo. Também não há, no plano colectivo, sínteses filosóficas adequadas a todas as permutas informativas nem a
velocidade com que os diferentes conhecimentos objectivos
se desenvolvem e muitas vezes se destroem. O universo teórico que questiona as dimensões existenciais apresenta-se hoje
também muito fragmentado e muito desfasado do campo da
objectividade científica, o que acentua ainda mais as carências e as fragilidades psicológicas e intelectuais referidas.

PUBLICIDADE
E PROJECTOS DE VIDA
Esta situação de amálgama psicológica é ainda agravada
pelos circuitos publicitários. A publicidade assenta exactamente na exploração deste estado de coisas e, na sua grande
maioria, ou se dirige as dinâmicas primitivas primárias, apelando para prazeres imediatos ou êxitos fáceis, ou, então, é
de nível sofisticado e desenvolve quadros e padrões de vida
fascinantes, mas que não correspondem nem as necessidades reais das pessoas nem as suas possibilidades de realização.
O universo publicitário é, pela sua própria natureza, ficciona1 e, no entanto, não funciona só nesse plano. Realmente,
qualquer campanha de publicidade mistura elementos do
imaginário próprio da ficção com outros que correspondem a
descrições objectivas do real ou mesmo a dados científicos e,
portanto, o consumidor recebe ao mesmo tempo e sem discriminação, o real e o utópico, de tal modo que o seu universo
fica a mercê dessa mistura. Nenhuma campanha de publicidade se dirige ao discernimento ou a opção livre. Pelo contrário,
todas tendem a controlar a consciência dos destinatários de
maneira a criar-lhes novas necessidades, a marcar o seu gosto em todas as matérias, a definir normas de conduta compatíveis com os ditames da moda.
E interessante verificar que a publicidade vive de um paradoxo brutal. Por um lado, dirige-se a cada indivíduo como se
ele fosse o único e o mais importante ser existente, mas, ao
mesmo tempo, passa uma mensagem de uniformização e
massificação. Tanto faz dizer "seja diferente" ou "beba leite",
como "distinga-se vestindo 'jeans"', aquilo que o anúncio obtém é que cada um de nós e, portanto, todos nós, tenhamos
algum mal-estar se não vestimos tal marca ou tal cor e se não
consumimos tal produto. Tudo se passa como se a mensagem publicitária estivesse constituída para obter um resultado
absolutamente divergente, ou seja, possibilitar no consumidor
a crença de que ser Único e original é ser igual a toda a gente,
subentendendo-seaqui que este universo geral se refere apenas aos melhores.

No fundo, o que a publicidade gera é uma filosofia e um
ideal de vida. E, como, entre o que anuncia e, portanto, cada
um de nós deseja e projecta e aquilo que se pode ir realizando e obtendo, há uma grande diferença, o que acaba por
acontecer é que cada pessoa se vai sentido mais separada e
excluída do modelo que definiu como suprema felicidade e,
em lugar de se posicionar lucidamente perante o que na realidade tem e perante o que, de facto, lhe faz falta, deixa sair,
em atropelos, desejos mal elaborados e não assumidos, sendo isso que vem determinar o modo como olha a vida e os
problemas. Neste contexto, a publicidade aprofunda ainda
mais o alheamento da pessoa em relação a uma formação
pessoal construída a partir de si mesmo e numa linha de fidelidade a integraçáo de experiências realmente assimiladas. O
que a publicidade vem criar é universos de desejo desajustados quer em relação as pessoas individuais quer em relação
as situações colectivas, pela definição de um quadro de valores de vida que nada tem a ver com os dinamismos da realidade pessoal ou social.
Estaremos perante uma sociedade que, realmente, não só
não contribui para o desenvolvimento das liberdades, como,
pelo contrário, cria focos fundamentais de alienação pessoal e
mesmo colectiva? Esta situação não estará a ser agravada pela forma como decorrem os períodos eleitorais, que funcionam, em boa medida, dentro dos parâmetros da dinâmica publicitária, por não apelarem as razões e sim aos afectos dos
eleitores?
No tempo que antecede qualquer época eleitoral, não há
nem verdadeiras campanhas de esclarecimento em torno dos
programas dos grupos concorrentes nem debates sobre as
questões fundamentais da vida nacional ou internacional. Esses espaços não são minimamente aproveitados pelos meios
de informação com um objectivo pedagógico de aprofundamento da consciência colectiva. O que importa, nessas alturas, é fazer passar as imagens dos líderes dos partidos e criar
na população climas de adesão emocional que têm muito
pouco a ver com escolha lúcida. Há uma manipulação calculada daquilo que são os horizontes de desejo do povo, bem
como das suas fragilidades, no sentido de conduzir as suas
opções de voto.

0 PAPEL DOS CRISTAOS
Há em tudo isto um movimento perverso contra o qual os
cristãos têm o dever de lutar, denunciando situações e criando estruturas de superação. O que podemos fazer? A partir de
que ponto de vista podemos criticar e propor alternativas?
Porventura a tarefa mais premente será percebermos, de
facto, como nos situamos perante estas engrenagens e que
padrão de vida consideramos verdadeiramente humano, a luz
dos critérios evangélicos.
Isto passa também por um olhar global sobre a instituição
eclesial. Esta apresenta, hoje, dois tipos de características no
seu modo de funcionamento: por um lado, uma demasiada
aproximação dos esquemas sociais gerais e permeabilização
excessiva aos valores da cultura dominante; por outro lado, a
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busca de um equilíbrio sempre instável entre uma dimensão
ideal e a sua concretização no plano temporal da existência
determinada.
Demasiadas vezes cada cristão e cristã se vê confrontado
com situações públicas e de igreja em que se torna difícil
compreender os acontecimentos e as posições, de tal maneira aparecem ligados a lógicas de poder, de êxito, de eficácia
ou de fachada, como se de uma comunidade meramente humana se tratasse. Também não é raro acontecer que as instituições da Igreja usem os mesmos métodos de propaganda e
publicidade que as forças políticas ou económicas, ou revelem um espírito de consumo nem sempre suficientemente criticado.
De uma maneira geral, a Igreja tem esclarecido pouco estas questões e não tem provocado no seu interior grandes
ocasiões de aprofundamento e reflexão, conducentes a tomadas de posição conscientes e críticas por parte do Povo de
Deus. Certamente que uma das raízes deste problema entronca na própria natureza da Igreja que tem de fazer o encontro
entre o divino e o humano, a transcendência e a existência, o
eterno e o histórico. E esta tensão que cria a cada crista0 ou
cristã um grande desejo no interior da sociedade civil. E que
transpor para o quotidiano os princípios que se professa nos
momentos de prática religiosa significa criar valores e configurar respostas criativas para poder enfrentar a diversidade de
situações inéditas a que temos de responder.
S. João dá-nos conta desta dificuldade, através da oração
de Cristo, que parece testemunhar esta complexidade ao
mesmo tempo que indica caminhos de reflexão: "E por eles
que Eu rogo; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que Me
deste. (...) Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto Eu vou para Ti. (...) Não peço que os tires do
mundo, mas que os guardes do Maligno." Parece possível detectar aqui duas pistas evidentes: a clara consciência de que
viver em Deus no mundo exige uma graça especial, sendo para essa graça que Cristo apela ao Pai; a firmação, também ela
clara, de que o mundo é o local onde o ser humano deve viver a sua historicidade. Ser cristão ou cristã não supõe uma
fuga ao mundo nem aos seus problemas, mas estar no mundo com uma certa postura.
Este estar no mundo é cada dia mais exigente, de acordo
com as razões já aduzidas, sendo cada vez mais difícil enfrentar a lógica do ter, da posse, da imagem e do sucesso postulados pela sociedade e a lógica do ser, da partilha, da autenticidade e do sentido e qualidade de vida, que decorrem dos
princípios evangélicos. Trata-se, na verdade, de compatibilizar
ter e possuir com ser e realizar-se.
Que fazer? Segundo que critérios? Que tipo de concretização se deve procurar? Este tipo de questionamento não deve
levar a confundir a religião com uma ética e a fazer de Deus
um juiz supremo e, portanto, originar a criação de um cânone
rígido e formal, um moralismo seco, estéril e necessariamente
desfasado da polissemia da vida. Ora, é exactamente esta polissemia que tem de se acolher e orientar. Por isso, não está
em questão organizar um esquema monolítico para interpretar
a vida e os acontecimentos.
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O que importa é, antes, desenvolver um posicionamento
de acolhimento e escuta do que somos e dos sinais que dentro e fora de nós se vão manifestando. Há que encontrar um
plano de intervenção que não se situe no nível do fazer, mas
sim do ser, desenvolvendo uma espiritualidade que permita
constituir uma instalação no mundo e na vida em termos de
acolhimento e de escuta, de tal modo que o nosso espaço interior se vá estruturando em torno do princípio de integração.
Isto supõe uma certa desestruturação dos nossos hábitos que
se instalaram no mundo numa perspectiva de posse.
A nossa existência desenrola-se no horizonte de: termos
regras de vida; termos conhecimentos; termos critérios de
avaliação; termos certezas. Convém agora caminhar no sentido do despojamento e procurar definir um estado de consciência que, fundamentalmente, nos configure como sendo
um processo de compreensão que, por si mesmo, vá unificando o nosso processo de existir, conduzindo-o no sentido de
uma realização plena daquilo que em cada um é potencialidade. Só através desta escuta autêntica de si, que, ao mesmo
tempo, é abertura aos outros e ao mundo, se pode ir definido
uma instalação humana que seja capaz de responder a cada
situação com a verdade possível da circunstância, sem recurso a verdades absolutas e definitivas, que são sempre expressão da nossa alienação em algo exterior e que dificilmente
nos podem realizar.
E, se nos sentirmos inseguros, por não termos respostas
feitas, centremo-nos no exemplo de Cristo, que, por uma lado, quando Pilatos Lhe perguntou o que era a Verdade respondeu com o silêncio e, por outro, sempre que quis explicar
o que era o Reino de Deus nunca disse "o reino de Deus é isto ou aquilo", mas sim "o reino de Deus é como se fosse deste ou daquele modo".
Sigamos o modelo e aceitemos que, para nós, no contexto da nossa finitude, o ser é apenas busca de si mesmo. Que
este modo de pensar, porém, não nos afaste do objectivo perseguido de uma procura de inserção na sociedade civil enquanto cristãos ou cristãs. A vivência religiosa não pode circunscrever-se ao totalmente privado, de tal forma que se
criem comunidades de seres angélicos e desligados da dinâmica do tecido social. O acolhimento e a escuta que atrás se
referia incluem, obviamente, a abertura e a integração dos sinais dos tempos que são portadores das novidades que teremos de assimilar e viver, contextualizando-os num horizonte
mais amplo de sentido, que decorre da nossa fé numa transcendência de Amor.

DESAFIOSDA VIDA
PROFISSIONAL
- A NOSSA EXPERIENCIA
INDIVIDUAL E COLECTIVA
Manuelasilva

O trabalho humano é uma forma de criar,
Supõe, sempre, inovação, criatividade,
valor acrescentado, Ora, em certos meios, é bem
mais cómodo nada inovar e praticar uma rotina
que não suscite tensões nem conflitos, seguir
o-bando. Não é, porém, esta a atitude correcta
de quem está numa postura de Ser, de quem vê
no seu trabalho uma expressão do seu potencial
e um meio de concretizar o seu dever
de solidariedade e comunhão Com O prÓxitll0

.Lamentamo-nos muito de que os tempos são maus, o mundo está
perdido, a humanidade caminha para o nada. Estas lamentaçóes nada têm de novo. St Agostinho já dizia: "Os tempos são maus, os
tempos sao difíceis, como dizem as pessoas. Mas os tempos, somos nós. Assim como nós somos, assim são os tempos." Aquele
que quer transformar o mundo deve começar pos se transformar a si
próprio.),
W. Skinissen, in "Méditation chrétienne profonde"

EXPLICITAÇÁO DE ALGUNS PRESSUPOSTOS

Começo com um ponto prévio Que tem a ver com a maneira
como o tema do ~ncontrofoi formulado. É que não me parece
muito correcto isolar a vida profissional da vida "tout court", com
o que esta inclui de outras manifestações de vida pessoal, familiar, religiosa, social, política, etc.
Uma das armadilhas da cultura actual dominante é, justamente, a dissecação que se faz das várias dimensões ou aspectos da vida, tratando cada um desses aspectos de modo isolado
e autónomo em relação ao todo. O ser humano vive então como
se estivesse estilhaçado, e dificilmente acede a unidade do Ser,
pois está divido e sujeito a múltiplas e distintas lógicas e consequentes lealdades. Lógicas e lealdades estas que, não raro, se
apresentam contraditórias e conflituosas. Todos nós experimentamos, por exemplo, como em certas circunstâncias, é tão difícil
(impossível?) conciliar exigências que decorrem do foro profissional com outras que são inerentes a vida familiar. Os exemplos poderiam multiplicar-se sem esforço.
Neste quadro de pensamento, penso que falar dos desafios
da vida profissional pode ser, de certo modo, ambíguo, pois pode sugerir que se está atribuindo a vida profissional em si mesma um grau de autonomia e de importância decisiva e determinante.
Julgo que esta maneira de pensar - aliás corrente, mesmo
entre nós, cristãos - é ardilosa, porquanto vem reforçar a propensão veiculada pela cultura dominante ao descentramento do
Ser, a vida fora de si. Com outra linguagem, direi que é uma
abordagem alienante ou que é idólatra.
Para um cristão, a vida é sempre um dom. Dom que recebemos de Alguém que é "maior" do que nós e que, espantosamente, nos ama, Alguém a quem chamamos Pai e que vamos
conhecendo, através de Jesus Cristo e pela acção do Espírito
Santo.
Para um cristão. a vida é dom aue devemos deixar frutificar,
fazer render (a semelhança da paiábola dos talentos), e pelo
qual responderemos um dia.
Viver. Dara um cristão. é.. ,Dois.. uma res~onsabilidade.É um
compromi'sso. É uma lealdade.
É também um gozo, uma alegria, um prazer, um encontro,
uma descoberta, uma novidade.
Ora, a vida profissional, enquanto parte da minha vida única,
singular e indivisa, não deve ser nem mais nem menos do que a
expressão da minha criatividade e solidariedade humana, incarnadas num dado contexto que, como tudo o que é humano, se
apresenta com um misto de potencialidades e de limites.
,

A vida profissional surge, por outro prisma, como uma forma
organizada de participação na Criação (dimensão da criatividade) e uma concretização do dever de serviço (amor ao próximo). Não esgota, porém, nem uma nem outra destas componentes da vida humana.
Em síntese e para ser breve: na reflexao que segue, parto do
pressuposto de que a vida profissional não deve ser olhada como algo que tem valor em si mesmo, mas tão-somente como
uma, entre outras, das manifestaçóes do Ser, em criatividade e
solidariedade (ou comunhão).
Esta postura não é sem consequências, como veremos de
seguida.
Se olho para trás, para a minha própria experiência (como
me tinha sido pedido), tenho antes de mais de confessar o meu
pecado. Muitas vezes me deixei absorver em demasia pelo trabalho profissional, sacrificando-lhe outras dimensões da minha
vida pessoal e, o que mais lamento ainda, talvez tenha induzido
ou condicionado outras pessoas a fazerem o mesmo.
Reconheço, pois, que a reflexao que fiz e estou a partilhar
convosco expressa mais um entendimento ou visão do que deve ser, um desejo de melhor focagem, do que uma prática concreta; nesta, fiquei, quase sempre, muito distante daquele entendimento ou desejo. A experiência, contudo, não foi em vão e
serviu, entre outras coisas, para melhor tomar consciência de alguns limites.
Na partilha que segue, seleccionei três tópicos:
- a escolha da profissao e do meio profissional;
- o modo de exercer o trabalho profissional;
-a partilha do tempo entre tempo de trabalho profissional e
outro.

ESCOLHA
DA PROFISSAO E DO MEIO PROFISSIONAL
Nos tempos que correm, parece ousado e irrealista falar de
"escolha", uma vez que, como se sabe, são limitadas as possibilidades de arranjar emprego e este, nas nossas sociedades,
continua a ser o principal meio de rendimento e, por conseguinte, de modo e nível de vida.
Sem negar o peso desta condicionante (que começa a actuar desde a adolescência pela via da escolha de rumo no prosseguimento de estudos...), penso, no entanto, que toda a postura correcta face a profissao tem de partir de uma escolha, ser
um acto de liberdade, uma opção. Condicionada, por certo, como todos os actos humanos, mas ainda assim assumida, interiorizada. Sem esta escolha, todo o trabalho profissional é alienante e não concorre para a realização do Ser.
Os critérios que presidem e decidem a escolha serão um espelho de uma vivência cristã e pedra de toque de uma vida de
fé.
Que razões determinam a nossa escolha?
Que sentimentos experimentamos?
E este um campo em que muitas vezes experimentamos como é flagrante a oposição entre os critérios chamados "do mundo" e os critérios que dimanam do Evangelho e do testemunho
de Jesus.
Penso que poderia ser fecunda uma troca de experiências

em torno deste ponto, até porque a escolha não se fez de uma
vez por todas. A escolha vai-se fazendo, ao longo de toda a vida. E no decurso de toda uma vida profissional que nos iremos
defrontar com a questão da escolha: tipo de trabalho, local onde se exerce, grau de responsabilizaçãoe nível hierárquico, etc.
Em particular, há que saber enfrentar os momentos charneira de
continuidade ou de mudança.

Como já dissemos, a escolha do trabalho profissional comporta desafios importantes, porquanto religa (ou não) a profissão ao Ser e a situa (ou não) no seu campo próprio de expressão de criatividade e solidariedade.
Todavia, feita uma escolha (inicial ou no decurso da experiência profissional), os grande desafios situam-se no plano do
modo como se exerce uma mesma profissão.
Em primeiro lugar, desafios quanto a criatividade.
O trabalho humano é uma forma de criar. Supõe, sempre,
inovação, criatividade, valor acrescentado. Ora, em certos
meios, é bem mais cómodo nada inovar e praticar uma rotina
que não suscite tensões nem conflitos, seguir o bando. Não é,
porém, esta a atitude correcta de quem está numa postura de
Ser, de quem vê no seu trabalho uma expressão do seu potencial criativo e um meio de concretizar o seu dever de solidariedade e comunhão com o próximo.
Reconheço que aceitar este desafio e procurar, de forma
consequente, contornar o peso da inércia pode, em muitos casos, vir a ser um caminho de grande aspereza, mas creio que
não há escapatória que seja dignificante e portadora de realização pessoal.
Ser criativo é ir ao encontro dos problemas, tal como eles se
apresentam. E procurar prevenir os males e procurar as melhores soluções para eles. Isto supõe, necessariamente, atenção e
discernimento (muito haveria a dizer sobre a importância do
olhar...), envolvimento, motivação e risco.
A inserção dos cristãos em comunidades de base em que
questões desta natureza possam ser objecto de discernimento
comunitário é um contributo extremamente importante para a
mudança do nosso relacionamento com o trabalho profissional,
na medida em que ajuda a melhor aplicar os critérios evangélicos e a não nos deixarmos submergir pelos critérios mundanos.

RELACIONAMENTO
COM OS OUTROS:
CONSTRUIR FRATERNIDADE

O trabalho profissional, em regra, exerce-se num certo meio
humano e por isso cria relações.
Uma atitude possível - e, infelizmente, cada vez mais frequente - consiste em limitar o relacionamento ao estritamente
necessário para a realizaçao das tarefas de cada pessoa. Defende-se esta atitude, dizendo que, assim, se evitam tensões e conflitos e se consegue maiores produtividades. Há estudos, de carácter científico, que provam o contrário, mas não é por aí que
queremos prosseguir nesta reflexao. A nossa "démarche" situase no plano da fé e da coerência com a nossa vocação de cris-

tãos. E nesse plano cabe perguntar: será uma tal atitude (de indiferença e distanciamento) compatível com a nossa fé, que nos
faz ver em cada ser humano, mulher ou homem, uma filha ou filho de Deus e uma irmã ou irmão nosso? Será postura cristã ignorar que o outro (colega, chefe, cliente) é antes de mais "pessoa", com sentimentos e aspirações, modos de ser e consciência, medos e inseguranças?
Até onde nos deve levar esta visão? A nós, que somos chamados a dar testemunho de um amor, com a qualidade (e marca) de Jesus Cristo?
Penso que o cristão é alguém que, como diz S. João, reconheceu o Amor e acreditou nele. Por isso, onde quer que se encontre, o cristão é chamado a construir fraternidade, na alegria
como na dor, no trabalho como no descanso. Enquanto inseridos na vida activa, passamos grande parte do nosso tempo no
meio profissional; será que podemos descurar, aí, o nosso dever de testemunhar o Amor?

A PRÁTICA DA JUSTIÇA
O meio profissional é um campo privilegiado de testar a nossa prática da justiça por múltiplas vias:
- a qualidade do trabalho que realizamos e o grau de empenhamento que nele investimos;
-as relações com os outros (colegas, chefes, utentes);
- a maneira como vamos construindo a nossa carreira profissional;
- o modo como equacionamos as lealdades de grupo ou
de classe e como as vivemos.
Em todas estas vertentes, se colocam desafios fortes a prática da justiça e, muitas vezes, os critérios evangélicos são abafados pelos valores mundanos. E então que se torna mais incisiva
a advertência de Jesus: "Não podeis servir a dois senhores..."
As sociedades seriam certamente diferentes se nós, cristãos,
fôssemos mais coerentes com a nossa fé, na nossa prática profissional, em tudo quanto se refere a justiça.

A PREFERENCIA PELO MAIS FRACO
Vivemos numa sociedade onde é manifesta a busca de eficácia, numa sociedade que arvora a eficácia em valor. Daí que é
patente a enorme dificuldade em aceitar e integrar no mundo do
trabalho o menos válido, o menos capaz, seja ele o deficiente
ou o desempregado, o seropositivo ou o tóxico-dependente, o
idoso ou a mãe de muitos filhos.
Vivemos numa sociedade classista que avalia o "status" de
cada pessoa pelo ter e pelo parecer.
Isto reflecte-se, de forma nítida e particularmente aguda no
mundo do trabalho profissional. E preciso grande coragem (alicerçada numa forte convicção e motivação interiores) para não
se deixar ir na corrente dominante e dar ao mais fraco a atençao
que lhe é devida. Sem esta atitude deliberada e uma prática
consequente, a sociedade dita "de sucesso" continuará a ser
também uma sociedade de produção de exclusão social. Já são
notórios os seus efeitos - o número crescente dos empobrecidos no meio da abundância; o teor do insucesso escolar a par

de programas de ensino cada vez mais exigentes; o abandono
real a que ficam votados certos grupos de população menos
produtivos, os idosos, os doentes, os tóxico-dependentes, os jovens e as crianças.
A atençao devida ao mais fraco não é uma norma que se imponha por diploma com força de lei, mas poderia ser uma prática que os cristãos introduzissem nas estruturas profissionais, a
semelhança da gota de Óleo que falta a engrenagem e por isso
a emperra e, um dia, poderá, inclusive, fazê-la explodir.

SERVIRE NAO SERVIR-SE
É, por certo, um velho tema que se coloca a consciência de
todos os seres humanos bem formados e, em especial, aos cristãos. Mas, sendo questáo antiga, ela é para cada uma ou cada
um de nós uma questão actual e que se coloca no decurso de
toda a vida profissional. Em particular, a medida que se sobe
nas respectivas carreiras ou se vão assumindo maiores responsabilidades, mais se alarga o campo de possibilidades de um
aproveitamento em benefício próprio dos recursos inerentes ao
trabalho profissional. Recursos que, por vezes, revestem a forma de bens materiais - o automóvel do emprego, o telefone de
serviço, os materiais de escritório, etc. - e, outras, são bens
imateriais - a influência ou o conhecimento inerentes a certo
campo, por exemplo.
De algum grau de tolerância nestas matérias aos casos de
real corrupção, a distância quase sempre é mínima. E um campo em que, creio, seria muito útil ter a coragem de reflectir em
grupo.

Sempre me sobressaltou a exclamação de S. Paulo: "Ai de
mim se não evangelizar!" Penso que é um sentimento que não
pretende reflectir apenas uma vocação pessoal, a do Apóstolo
das gentes e convertido de Damasco, mas que deve antes ser
entendido como uma rota traçada a cada baptizado. E o mandato que recebe de Jesus cada discípulo: "lde por toda a parte a
anunciar a Boa Nova!"
Também a profissão e o meio profissional são campos de
evangelização. Como fazê-lo? Sem querer dar receitas que, nestas matérias, de pouco ou nada valem, e reflectindo sobre a minha própria experiência, sou levada a pensar que a evangelização do meio profissional assenta num tripé: o testemunho pessoal e, em especial, a coerência de pensamento e de vida; o tornarmo-nos abordáveis, próximos; a explicitação das razões da
nossa esperança, quando sobre ela somos interpelados, mas
não antes.
No testemunho pessoal vão reflectir-se afinal as posturas e
opçóes que temos vindo a equacionar nos pontos precedentes.

0 TEMPO DE TRABALHO PROFISSIONAL E O RESTO
Estamos a chegar ao último tópico desta reflexão: a partilha
do tempo entre o trabalho profissional e outras actividades e necessidades.

Em primeiro lugar, cabe fazer uma constatação: nas nossas
sociedades, é manifesta uma grande absorção pelo trabalho
profissional. Em certos meios profissionais (em que a maioria de
nós se encontra), existe mesmo uma doença própria desses
ambientes - o "stress", a que alguns de nós não conseguem
escapar.
O "stress" por razão de excesso de trabalho profissional (pode haver outras razões) tem a sua origem num ou mais dos seguintes factos:
- má organização (repartição de tarefas, ausência de planeamento, exiguidade de recursos materiais e humanos, etc.);
- irrealismo na aceitação de certos compromissos;
- avidez de dinheiro ou de prestígio (uma forma de idolatria
muito generalizada no mundo contemporâneo);
- "seguidismo" (os outros têm, os outros fazem...);
- falta de outros interesses e motivações profundas (fuga
ao encontro consigo próprio e com os outros);
- subestimaçao de certos valores e realidades (relações
afectivas; sentimentos; família e educação das crianças; cultura;
política).

A VIDA PROFISSIONAL

- UM MITO QUE TUDO JUSTIFICA E LEGITIMA
Este quadro de inflação do valor da vida profissional, que
caracteriza as nossas sociedades, está na origem de múltiplas
situações aberrantes. Entre elas, sugiro como tema de reflexão
as seguintes:
- a dificuldade em ter tempo disponível para as pessoas
que estão mais próximas, em particular os filhos pequenos ou
os idosos, a par com duplo e triplo emprego ou com o uso e
abuso de horas extraordinárias;
- a legitimação de falta de pontualidade nos compromissos
familiares ou sociais, desde que se invoquem razões de ordem
profissional;
- certos comportamentos e atitudes menos coerentes que
aparecem como legitimados quando está em causa o sucesso
na profissão;
- a generalizada falta de tempo para actividades de tipo
gratuito ou para trabalho benévolo;
- o reconhecido défice de tempo de pausa e de reflexão,
indispensável do ponto de vista da realização pessoal e do equilíbrio psicológico de cada um.
Julgo que se impõe uma ampla reflexão sobre o lugar que a
vida profissional está a ocupar na vida pessoal e na sociedade,
por forma a definir padrões mais equilibrados de utilização do
tempo.

A VIDA PROFISSIONAL - UM QUADRO RiGIDO
Gostaria ainda de me referir a uma vertente de certos tipos
de vida profissional: o facto de esta decorrer num quadro institucional complexo que se apresenta como rígido - quase ,imutável, para alguns, ao menos através do esforço individual. E o caso do sistema educativo e dos estabelecimentos escolares de
grande dimensão; do sistema de saúde e dos hospitais; dos es-

tabelecimentos prisionais e do sistema de justiça; da administração pública; das grandes empresas; das organizações internacionais.
Nestas situações, gera-se facilmente um estado de "crítica1'
inoperante com o concomitante sentimento de insatisfação e
frustração e, não raro, acaba-se por aceitar uma estratégia de
acomodação passiva de tipo adaptativo (camaleónico?).
Será isto inevitável?
Será mesmo a única saída o conformismo?
Não haverá remédio para a frustração e o desânimo?
Sinceramente, creio que não. Foi, pelo menos, esta a convicção que me norteou ao longo de toda a vida profissional em qualquer situação, há sempre alguma coisa que é possível
melhorar e, com alguma criatividade, é possível descobrir as
brechas por onde fazer passar a mudança.
Não defendo o voluntarisrno ingénuo daqueles que pretendem furar a parede batendo com a cabeça nela, mas entendo (e
de algum modo a minha experiência e a observação da experiência dos outros me ensinam) que, em caso algum, nos devemos sujeitar a aceitar o inaceitável. Temos a nosso favor o testemunho de Jesus Cristo: não lutou ele contra as amarras e
opressões do seu tempo? Mas para o poder fazer com autoridade, Jesus era um Homem livre.
E nós?
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Paulo Melo

As "engenharias sociais" de cariz revolucionário
faliram; subsistem ainda as de natureza
tecnocrática que alegremente crêem na mudança
social através de decretos, projectos técnicos
ou pacotes de financiamento. Só assim
se compreende o paradoxo da coexistência
de carências sociais graves com profissionais
habilitados desempregados e fundos
comunitários desaproveitados

1. A mudança na sociedade portuguesa é uma evidência. Já
não faz sentido opor mudança a imobilismo ou conservadorismo. Quando muito, podemos admitir concepções e práticas
conservadoras de mudança, resistências social e geograficamente localizadas a programas de mudança intencionais e avalizados pelo Estado. Só que tais resistências e estratégias mais
ou menos conscientes de recuperação são, já em si, processos
de mudança social.
A realidade empírica, os mais recentes dados estatísticos e
até a nossa muito pessoal forma de sermos cidadãos nos dizem
das profundas mudanças que ocorrem na sociedade portuguesa. A desertificação do interior, que não é contraditória com o
desenvolvimento de alguns centros urbanos interiores a ganhar
polaridade, mas que não obstam a um crescimento populaciona1 positivo no litoral e negativo no interior, o aumento da percentagem de idosos, o desespero e perplexidade do mundo rural, expressos na destruição de alimentos, inimaginável há meia
dúzia de anos, a rnassificaçáo do ensino superior, o aparecimento de televisões privadas, são alguns indicadores, entre
muitos outros, deste processo de mudança acelarada.

2. Por vezes, somos assaltados pela sensação incómoda de
que tudo muda sem direcção ou, pelo menos, segundo direcções e processos que não controlamos e não queríamos. Não
estamos certos de que tanta mudança social conduza ao desenvolvimento social, a uma maior apropriação pelos indivíduos e
grupos sociais dos seus próprios destinos, em processos naturalmente conflituais, mas susceptíveis de concensos, ainda que
parcelares e temporalmente limitados. E uma sensação de vertigem, exogenamente provocada, remetendo-nos ao papel de vítimas ou, quando muito, de agentes em programas pré-determinados ou mesmo indeterminados.
Serão estes os efeitos de uma mundialidade crescente, multiplicadora de variáveis incontroláveis? Será, apenas, a nostalgia
de uma ilusão de controlo, de condução do sentido da história
em que muitos de nós nos formámos? Os sistemas abertos não
permitem soluções unívocas nem estratégias previamente garantidas de felicidade colectiva (tão-pouco os fechados). As "engenharias sociais" de cariz revolucionário faliram; subsistem ainda as de natureza tecnocrática que alegremente crêem na mudança social através de decretos, projectos técnicos ou pacotes
de financiamento. Só assim se compreende o paradoxo da coexistência de carências sociais graves com profissionais habilitados desempregados e fundos comunitários desaproveitados.

3. Sermos actores nos processos de mudança social implica a consciência de que muitos dos cenários em que nos é dado viver, tentando a Felicidade e a Justiça, não são vulneráveis
a nossa vontade individual ou colectiva, ainda que solidamente
ancorada em sensibilidade, inteligência e competência técnica.
Mesmo o papel que nos está destinado só admite uma margem,
susceptível de ser ampliada pela reivindicação, conflito e negociação, de criatividade interpretativa. E nessa margem que podemos construir sentido e conferir intencionalidade a vida pensada como quadro de acção, e não apenas como trajecto declinante de um destino. Recorremos então, para lhe dar sentido,
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as tradições que formam e informam o(s) nosso(s) grupo($,
com as quais nos identificamos como personalidades singulares
e pelas quais nos identificamos como membros de um grupo e
que, dessa forma, nos conferem o estatuto de actores e não
apenas de vítimas da mudança.

4. O desenvolvimento social, que é bem mais do que mudanças sociais, está necessariamente centrado em actores sociais. Implica uma adequação realista e prospectiva as estruturas sociais sobre que incide e admite um certo grau de imprevisibilidade dos processos desencadeados com o envolvimento
dos actores na sua elaboração, aprovação e reformulações. Para muitos de nós, promover o desenvolvimento tem uma dupla
dimensão: a de quem quer assumir-se como actor e a de quem,
pelos poderes de decisão de que dispõe em programas de mudança social determinados, pode promover dinâmicas que favoreçam a afirmação dos destinatários como actores sociais.
"Aceitar e estimular a crucialidade da acção, a diversidade e a
conflitualidade de acções e o papel estratégico dos actores e, portanto, assumir a imprevisibilidade e a indeterminação (a
partida) dos processos e a variabilidade das estratégias (inclusive no próprio decurso da sua realização) - eis o que distingue
as estratégias de mudança dos ensaios de engenharia social."
(1

Resta a sempre a possibilidade da desistência do sentido,
da intencionalidadesocial das nossas opções pessoais, ou viver
na saudade de uma eventual futura revolução que a todos redimirá.

(1) A citação é de um texto de Augusto Santos Silva de que a presente reflexão
é largamente subsidiária, assim como da reunião da Equipa Coordenadora Alargada
do movimento Metanoia, em 13 e 14 de Abril de 1993, em que esta problemática foi
abordada.

Sermos actores nos processos de mudança
social implica a consciência de que muitos
dos cenários em que nos é dado viver, tentando
a Felicidade e a Justiça, não são vulneráveis
a nossa vontade individual ou colectiva,
ainda que solidamente ancorada
em sensibilidade, inteligência e competência
técnica.

MANUSCRITOS
DA DlsCóR IA
Claire Lesegretin

Ate a descoberta dos manu~crito~,
OS textos
hebraicos mais antigos do Antigo Testamento
a que nos podíamos referir datavam dos séculos
IX e X. Em Qumrân. todos 0s textos bíblicos são
em hebraico e aramai'' e o nosso conhecimento
do hebraico saltou assim 11 séculos para trás.
Verifica-se então como as tradu~óespodem
variar ate introduzir importantes alteraçÓes
do sentido. A partir daí, as edições críticas
da Bíblia - por exemplo, a TOB, tradução
ecuménica passaram a indicar as variações
importantes entre 0s tertos massoré~cos
e os manuscritos de Qumrân.
- . . -- ~

-

[h: "L'Actualité religieuse dans le monde", n 99, Abril 1992,pp. 28-32.]
Traduçao de Adelaide Pinto Corre~a

Primavera de 1947. Moahammed-el-Djib,jovem beduíno a
procura de uma das suas cabras, dá com a entrada de uma caverna nas falésias calcárias de Wadi Qumrân, a nordeste do Mar
Morto. Lá encontra cinco ânforas de barro, contendo rolos manuscritos envo~vidosemtecido.
Mohammed vende alguns dos rolos a antiquários de Jerusalém. Estes apercebem-se da importância dos documentos, e, a
partir do Verão de 1948, mobilizam os arqueólogos. As pesquisas
são feitas sob a direcção do padre Roland de Vaux, director da Escola Bíblica e Arqueológica de Jerusalém, e do director do Departamento de Antiguidades da Jordânia, Harding. Nos anos seguintes, são descobertas, nas vizinhanças da primeira, outras onze
grutas; entretanto, os investigadores conseguem encontrar uma
parte dos manuscritos nos mercados de antiguidades. Os rolos da
primeira gruta estão em bom estado e não apresentam dificuldades de identificação; os das outras grutas são fragmentários, as
vezes sem uma palavra completa sequer. Por exemplo, a quarta
gruta, que é a mais rica, está juncada de milhares de "confetti" de
pergaminhos, que é necessário classificar, inventariar, fotografar,
antes de qualquer tentativa de publicação. No total, são uns 600
os rolos encontrados, mas só 11 completos.
Estes manuscritos do Mar Morto, considerados por todos como uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século, são uma brecha no mundo da exegese e da interpretação
das Escrituras bíblicas. Estamos a distância de meio século e muitos pontos continuam obscuros, alimentando toda a espécie de
suposições. Na Primavera de 1991, começam a aparecer na imprensa internacional ("L'Express", em França; "Trenta Giorni", em
Itália; "lnternational Herald Tribune", nos EUA) ataques que visam,
mais ou menos abertamente, a equipa de publicação dos manuscritos. Muitos factores alimentam as polémicas e ajustes de contas
entre os especialistas: a lentidão no ritmo de publicação dos trabalhos, os programas informáticos utilizados, a dataçao e interpretação dos textos, a religião e opções políticas dos investigadores... A
tempestade é tal que se chega a esquecer a importância do que
está em i090 Com estes rolos extraordinários,
A revista "L'Actualité religieuse dans le monde" ("ARM") resolveu fazer o balanco da aublicacão e do contributo dos manuscritos para a inv~stigatãoexdética e teológica; recorreu,
para isso, a três especialistasfranceses de reputaçáo internacional: Pierre Grelot, especialista em línguas semitas antigas e Novo Testamento e que foi professor no Instituto Católico de Paris;
François Refoulé. domin~cano,antigo director da Escola Bíblica
e Arqueológica Francesa de Jerusalém, de 1982 a 1984; e JeanLuc Vesco, também dominicano e também antigo director da
mesma escola, de 1984 a 1990, membro da ~ h i s s ã oBíblica
Pontifical. Segue-se o que conseguimos apurar como resposta
postas pela .ARM...
as

1 - 0 QUE É QUE OS MANUSCRITOS DE QUMRANCONTEM?
Há quatro espécies de conteúdos:
Primeiro, os textos bíblicos: 15 manuscritos fragmentários de
Isaías, 14 do Deuteronómio, 17 dos Salmos, os Livros de Tobias e
de Ben Sirá, as cartas de Jeremias, etc. Do Génesis aos Profetas, todos OS livros do Antigo Testamento estão representados, salvo o de

Ester. Os mais conhecidos são os dois rolos com o Livro de Isaías
inteiro, em hebraico (esses rolos têm mais de sete metros). Os especialistas datam-nos do século I a.C.; foram comprados pelo Estado
de Israele estáo expostos no Museu do Livro, em Jerusalém.
Em segundo lugar, os textos não bíblicos, ou apócrifos: o Livro de Henoch, um dos maiores apocalipses judaicos, que só
era conhecido nas versões etíope e grega; o Livro dos Jubileus,
que retoma a História Sagrada, da Criação ao monte Sinai; o
Testamento dos Doze Patriarcas; etc.
Em terceiro lugar, comentários dos textos bíblicos, próprios
da seita de Qumrân, particularmente um comentário ("pesher")
de Habacuc, uma tradução em aramaico ("targum") de Job, e
um rolo do Templo.
Finalmente, escritos específicos da seita: a regra da comunidade ("Manual da Disciplina") enquanto comunidade religiosa;
as regras da guerra; uma recolha de cânticos; o chamado "Documento de Damasco", que esclarece as origens da seita.

fessional de investigadores capazes de editar os manuscritos. Foram escolhidos sete: três católicos, três protestantes, um agnósti'co, sendo dois americanos, dois franceses, dois ingleses e um alemão. Em 1967, Israel não retirou a confiança a equipa. O padre De
Vaux morreu em 1971. Foi substituído pelo padre Benoit, francês;
depois, em 1987, pelo protestante Strugnell, orientalista na Universidade de Harvard e especialista da antiguidade judeo-cristã.
No Outono de 1991, Strugnell estava doente, mas a razão
de ter sido afastado do cargo foram as suas violentas diatribes
anti-semitas, por exemplo "o judaísmo é uma religião horrível,
uma heresia que já devia ter desaparecido" (declarações ao diário "Haaretz", de Telavive).
Sucedeu-lhe Emmanuel Tov, da Universidade Hebraica de
Jerusalém, o primeiro israelita que faz oficialmente parte da
equipa. Trabalha actualmente com os católicos Eugène Ulrich,
da Universidade de Nossa Senhora (Pensilvânia) e Emílio Puech, da Escola Bíblica de Jerusalém.

5 - PORQUE NAO ESTÁO TODOS OS MANUSCRITOS
O território a sul de Jericó onde forma encontrados os manuscritos pertencia, em 1947, a Jordânia. Foram enviados para o
Museu Rockfeller, em Jerusalém-leste, e os investigadores pensaram criar uma fundação internacional para administrar o museu. Mas, com a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel ficou a
dominar toda a cidade de Jerusalém, mas não adquiriu automaticamente os famosos rolos. Até hoje, comprou cerca de um quarto dos manuscritos. O resto esteve sob controle jordano até
1989, mas actualmente não está sob a protecção de nenhum organismo internacional e não parece ter um estatuto jurídico claro.
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QUAL FOI, ATE AGORA, A CONTRIBUIÇÁO
DOS MANUSCRITOS PARA A INVESTIGAÇÁO?

Até a descoberta destes, os textos hebraicos mais antigos
do Antigo Testamento a que nos podíamos referir datavam dos
séculos IX e X. Nessa época, os massoretas (sábios judeus) tinham vocalizado os textos bíblicos, quer dizer, tinham acrescentado vogais, porque em hebraico só se escreve as consoantes.
Em Qumrân, todos os textos bíblicos são em hebraico e aramaico e o nosso conhecimento do hebraico saltou assim 11 séculos para trás. Verifica-se então como as traduções podem variar
até introduzir importantes alterações do sentido. A partir daí, as
edições críticas da Bíblia - por exemplo, a TOB, tradução ecuménica - passaram a indicar as variações importantes entre os
textos massoréticos e os manuscritos de Qumrân.
Por outro lado, alguns livros como o de Ben Sirá (dois curtos
fragmentos), faziam parte da Bíblia grega (dos Setenta), mas
não do cânon judaico, e foram encontrados em Qumrân em aramaico ou em hebraico.

-

4 QUEMÉ RESPONSÁVEL
PELOS TRABALHOS DE PUBLICAÇAO?

PUBLICADOS SE JÁ PASSARAM 40 ANOS
SOBRE A DESCOBERTA?

Todo o trabalho de decifração leva um tempo indescritível!
Lembremos-nos, por exemplo, de que os pedaços de cerâmica
com inscrições semíticas, descobertos na ilha dos Elefantes no
Egipto, em 1912, foram confiados ao Collège de France e continuam a não estar nem decifrados nem publicados...
A Escola Bíblica e Arqueológica de Jerusalém foi muitas vezes responsabilizada pela lentidão das investigações. A lentidão
será aparente, pois os especialistas europeus e americanos que
repartiram entre si os manuscritos desde 1952 já produziram
imenso trabalho, visto que 80 por cento dos manuscritos não bíblicos estão publicados. Os restantes 20 por cento, na maior
parte dos casos são pequenas porções de frases não identificáveis e não tem sentido publicar fotografias destes fragmentos
em bruto, como alguns desejariam. Os estudiosos de vários países implicados na decifração dos manuscritos, actualmente
mais de 40 pessoas, prevêem a publicação integral para 1997.
Convém também dizer que numerosos investigadores, reconhecidos ou não pela comunidade científica internacional, estáo
cansados de esperar e lançaram-se em publicações mais ou
menos sérias, a partir das fotografias. Por exemplo, em Outubro
de 1991, Herschel Shanks, director da "Biblical Archeology Review", Martin Abegg e Ben-Zion Wacholder, da Universidade de
Cincinnati, conceberam um enorme programa informático que
reconstitui as frases tal como deveriam existir nos originais. Para
isso, serviram-se fraudulentamente da concordância (para cada
palavra descoberta, explorar as palavras vizinhas mais próximas) estabelecida pelos editores (*).
No entanto, a publicação deles, "Edição preliminar aos manuscritos do Mar Morto", tem tido aceitação.
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- QUANTOS JOGOS DE FOTOGRAFIAS
DOS MANUSCRITOS EXISTEM?

De 1952 a 1958, as autoridades jordanas tinham encarregado
Roland de Vaux de reunir uma comissão internacional e intercon-

Os originais continuam no Museu Rockfeller. Por causa dos

riscos da guerra em Jerusalém, em 1968, foram autorizados a
sair de Israel três jogos completos de microfilmes: um para a
Universidade de Oxford, que detém os direitos de publicação
dos trabalhos; outro para a Universidade Hebraica de Cincinnati;
e o último para o Centro de Manuscritos Bíblicos Antigos de Claremont, na Califórnia. Houve um acordo com Israel que estipula
que a autorização dada é apenas para assegurar a conservação, e que o acesso a esses micrófilmes requer uma autorização específica. Por isso, cada uma das bibliotecas referidas trata
de guardar escrupulosamente segredo.
Mas, nos anos 70, a mecenas californiana Elisabeth Bechtel,
graças a quem os negativos tinham sido tirados de Jerusalém,
zangou-se com o Centro de Claremont e doou a sua colecção a
Biblioteca de Huntington, de Los Angeles. Em 1980, o novo director desta biblioteca, William Moffett (a quem a imprensa chama "Robin dos Bosques do mundo universitário"), descobriu o
tesouro que estava encerrado nas caves. Em Setembro de 91,
como reacção as queixas de Norman Golb, paleógrafo e historiador da Universidade de Chicago, Moffett decidiu pôr a disposição de todos os investigadores qualificados que o pedirem os
três mil microfilmes de três mil fotografias encerrados na biblioteca que dirige. Tal decisão deu origem a disputas azedas entre
os especialistas. O Collège de France acaba de adquirir um jogo de fotografias, mas em condições que não permitem a sua
utilização.

Em ruínas vizinhas, Kirbet Qumrân, os investigadores encontraram construções que permitem supor que pertenciam
ao mosteiro de um grupo religioso que ali terá vivido (segundo dataçóes pelo carbono 14) de meados do século II a.C.
até ao ano 70 d.C. As grutas seriam a biblioteca escondida
de uma comunidade essénia. Foi a tese sustentada desde
1950 por um pequeno número de estudiosos que se apoiavam nos escritos de Phílon de Alexandria, de Flavius Josephus (fim do século I), de Plínio, o Velho, e de Hipólito de
Roma, cristão.
A seita dos essénios agrupava judeus piedosos que se opunham aos sacerdotes do Templo. Tinham fugido da sociedade
judaica e organizaram-se fora de Jerusalém. Apoiavam-se na
Escritura, de cuja interpretação acreditavam deter as chaves.
Eram celibatários (**) e aceitavam uma hierarquia implacável, vivendo na oração, ascese e estudo.
Esta descrição dos essénios deparou com grandes resistências, mas hoje é aceite pela maioria nos meios exegéticos.
Norman Golb contesta tal tese, na base de dois argumentos:
por um lado, as construções onde vivia a comunidade eram fortificações de primeira linha, como Massada, e a sua função seria
defender Jerusalém; por outro lado, nenhum dos manuscritos
está autografado e os que foram identificados como um "manual de disciplina" não fazem nenhuma alusão clara ao celibato,
que é considerado como um preceito fundamental dos essénios.
Nesta linha, Qumrân não seria um centro intelectual, mas
um simples esconderijo para cópias de textos vindos de Jerusa-

lém e postos ao abrigo durante a guerra com os Romanos, de
67 a 73 d.C.

-

8 EMQUE É QUE OS MANUSCRITOS DE QUMRAN
POEM EM CAUSA AS CONCEPÇOES HABITUAIS SOBRE
O NASCIMENTO DO CRISTIANISMO?
As semelhanças entre os rolos do Mar Morto e os cânones
da Igreja nascente são numerosas. Por exemplo, a seita usava
ritos de imersão em água e refeições sagradas com pão e vinho,
em que se perfilam o Baptismo e a Ceia. Além disso, os essénios acreditavam no Filho do Homem. Alguns autores deduziram que o cristianismo se teria desenvolvido a partir de uma seita judaica. Era já uma tese do século XVIII, que Renan propagou
no século XIX: "Em muitos aspectos, o cristianismo é um essenismo que teve sucesso."
Mas os exegetas cristãos fazem notar que, se é talvez verdade que Jesus consagrou alguns costumes essénios, repudiou
muitos outros: o elitismo ("vim para os pecadores"), os ritos
esotéricos, o gosto pela hierarquia ("os primeiros serão os últimos"). Jesus não é um essénio e os essénios não devem ser
considerados como cristãos antecipados.
No Outono de 1991, Robert Eisenman, professor de Religiões do Próximo Oriente na Universidade de Long Beach, na
Califórnia, relançou uma velha polémica dos anos 50. Nos manuscritos conservados na Biblioteca de Huntington, descobriu
cinco linhas que falavam do "Senhor da Justiça (dirigente da comunidade) que foi morto, com feridas e transfixóes". Formulou,
então, a hipótese de que o Messias que os essénios esperavam
era o que devia sofrer e morrer e não o libertador político que
venceria os exércitos ocupantes. Eisenman não afirma que o
Senhor da Justiça fosse Jesus, mas também não o exclui. Seria
preciso saber se o manuscrito é anterior ou posterior a morte de
Jesus.
Michael Wise, professor de Aramaico na Universidade de
Chicago, um dos tradutores do mesmo texto, entende que a
ideia de uma messias sofredor e morto é "explosiva e revolucionária" e nem é um conceito exclusivamente cristão. Segundo
ele, a linguagem deste manuscrito, em particular, é semelhante
ao canto do servo sofredor (em Is, 52-53) que, para os cristãos,
anuncia no Antigo Testamento a esperança na vinda de Cristo
enquanto Messias.
E evidente que estas teses suscitam querelas violentas, de
tal maneira que o estudo desta passagem de cinco linhas pela
comunidade exegética internacional, que tinha sido anunciado
para breve, foi adiado.

Sobretudo nos meios hostis a Igreja Católica, levantam-se
suspeitas e acusações, admitindo que a Cúria Romana quisesse
esconder a toda a gente que os essénios da Qumrân teriam feito parte da Igreja primitiva. Dois americanos, Michael Baigent e
Richard Leigh, sustentaram que há uma conspiração do Vaticano e publicaram "As intrujices com os manuscritos do Mar Morto".

Na opinião deles, os textos de Qumrân poriam em causa o
nascimento do cristianismo e a hierarquia romana não poderia
admitir dúvidas em questões intelectuais e religiosas. Publicaram uma obra recente, intitulada "Notas confidenciais sobre Jesus Cristo", em que afirmam que encontraram nos rolos do Mar
Morto a verdade sobre a origem do cristianismo. E um triunfalismo ingénuo, que provoca alguma ironia nos investigadores autênticos!
As mesmas fontes sugerem que o cristianismo não trouxe
nada de novo a humanidade, que Jesus é um simples guia espiritual, um novo Senhor da Justiça.

-

10 EMQUE É QUE OS MANUSCRITOS
PODEM SERVIR A CAUSA DE ISRAEL?
Alguns judeus estabelecem uma comparação entre a descoberta dos manuscritos do Mar Morto e o acontecimento fundador do judaísmo, 23 séculos antes, quando o sacerdote Esdras,
simbolicamente, reencontrou a Torah (Ne, 8). A partir daí, fez-se
uma nova leitura da Lei que Deus tinha prescrito a Moisés e os
judeus, que regressavam então da Babilónia, após 49 anos de
deportação (587-538), recuperaram uma consciência nacional.
E a data que se comemora na Festa dos Tabernáculos, o 1Qdia
do 70 mês do ano 425 a.C.
O que é certo é que Israel, ao contrário do que alguns escreveram, nunca se opôs a publicação dos manuscritos de
Qumrân. Os israelitas mostram-se mesmo muito interessados
em que os manuscritos sejam editados o mais rapidamente
possível.

-

11 O QUE DIZEM OS MANUSCRITOS DE QUMRAN
SOBRE A REDACÇAO DO NOVOTESTAMENTO?
Esse é o vértice da polémica! Em 1971, Jose O'Callaghan,
jesuíta, professor no Instituto Bíblico de Roma e perito em Papirologia Grega, estava a estudar um fragmento de dois centímetros quadrados, encontrado na gruta 7, cujo nome de código
era "7Q5". Nesta superfície minúscula lê-se quatro linhas de três
letras gregas (resquícios de letras). A terceira linha , "enn(s)", tinha sido identificada pelos dois primeiros exegetas que estudaram o fragmento, os padres Baillet e Boismard, como sendo
proveniente do verbo "egennsen" (engendrar). Esses dois exegetas pensaram que o texto poderia ser uma versão apócrifa do
Génesis, em que o mesmo verbo é muito utilizado. Mas O'Callaghan levantou uma outra hipótese: o grupo "enn" pertenceria
a palavra "Gennesaret". A partir da largura habitual dos rolos, e
deixando de lado algumas palavras e letras, conseguia tomar o
fragmento como uma parte do Evangelho de Marcos: "Não tinham compreendido nada do discurso sobre o pão, o coração
deles estava endurecido. Fizeram a travessia, alcançaram a margem em Genesaré, abordaram..." (Mc 6,5243). Assim, segundo
O'Callaghan, o fragmento provaria que o Evangelho de Marcos
poderia ser anterior ao ano 50.
Ora o que se aceitava universalmente era que o Evangelho
de Marcos ficara pronto entre 70 a 80 d.C., segundo os testemunhos dos Doutores da Igreja. StQlreneu (130-208) esteve em Ro-

ma em 170, onde obteve informação directa da "tradição" romana, e diz que o Evangelho de Marcos foi escrito após a morte de
S. Pedro (64) e de S. Paulo (67). Mas Clemente de Alexandria,
na mesma época, refere que Marcos começou o seu trabalho
antes da morte de Pedro. Resumincjo: mesmo que aquele fragmento provenha do Evangelho de Marcos, nada prova que se
trata do texto do evangelho que chegou até nós.
Em França, as teses do padre O'Callaghan foram retomadas
pelo padre Jean Carmignac, especialista de Hebraico e Aramaico, professor no Instituto Católico de Paris. Este já tinha chegado a conclusão de que os Evangelhos de Marcos e Mateus, assim como as fontes documentais de Lucas, teriam sido inicialmente escritos em hebraico e não em grego (que é o que afirma
a exegese contemporânea). Segundo ele, tal conclusão significa
que os evangelhos foram escritos imediatamente após a morte
de Jesus, quando ainda havia testemunhas oculares.
O padre Carmignac morreu em 1983, mas outros retomaram
as suas hipóteses. Claude Tresmontant afirma que o hebraico,
"língua sagrada, é a Única digna para falar de Jesus"... Ora, desde o Pentecostes que sabemos que não há uma língua sagrada
e que o grego não tem menos dignidade que o hebraico!

-

12 CONTESTAR
A DATAÇAO DOS EVANGELHOS
PÓE EM CAUSA A SUA VERACIDADE?

A veracidade dos Evangelhos assenta no testemunho dos
discípulos e apóstolos que viveram com Jesus. Assim, a polémica actual sobre a datação dos Evangelhos de Marcos e Mateus
levanta a questão da transmissão dos ensinamentos do próprio
Jesus. Um pseudo-princípio de veracidade seria: os Evangelhos
foram escritos menos de dez anos depois da morte de Jesus,
por uma espécie de repórteres que anotavam os factos e gestos
da sua vida. Esse princípio não deixa nenhuma margem a imaginação e esquece que o anúncio do Evangelho foi oral num primeiro tempo, em aramaico e em grego; na época de Jesus muitos judeus falavam grego. Só mais tarde foi posto por escrito,
coincidindo com a fundação de comunidades cristãs que se tornaram depositárias do testemunho dos apóstolos e sentiam a
responsabilidade de ensinar e conservar os evangelhos: não
por um vago sentimento religioso, nem descrições míticas ou
puramente inventadas.
Para além das discussões sobre a datação, a polémica visa
desacreditar a declaração da Comissão romana sobre a historicidade dos Evangelhos ("Sancta Mater Ecclesia"); esta declaração encoraja a exegese histórico-crítica, mas aponta os seus limites.

(*) N.T. - O texto não indica quais editores.
(**) Encontraram-se esqueletos de mulheres no cemitério da cornun~dade.
Existiria, além dos "monges", uma espécie de ordem terceira?

A ENTRADA NA ERA
VOS-MODERNA

.

Richard Falk

Q complexo projecto moderno para aplicar
a ciência e a tecnologia aos problemas humanos
encontrou muitos obstáculos que minaram a sua
legitimidade. A lógica modernista continua
a prometer ultrapassar com tecnologia
os problemas criados pela tecnologia. Tudo isto
leva a movimentos de nostalgia dos "bons velhos
tempos" ou de aspiração a um futuro mais
risonho para todos. Ora, a religiao fornece
material para essas duas tendências, traduzidas
em movimentos de massas; e substitui a política,
que está desacreditada.
in: 'Xlternabves", vol. XIII, n 3, Julho de 1988, pág. 379
Tradução de Adelaide Pinto Correia

Os historiadores hão-de registar que a nossa época foi um
período de ressurgimento das religiões como força política. Não
terá sido um fenómeno universal, mas sem dúvida muito generalizado. Em certas partes do mundo, tornou-se preocupação dominante para os detentores do poder - quer funcione como base
teórica quer como ameaça a esse mesmo poder. Apesar da ascensão continuada da ciência e da tecnologia, assistimos a uma
extraordinária recuperação das vias da religiao para entender a
experiência humana.
Para abordar esta situação, vamos basear-nos nas seguintes
designações da identidade social, distintas mas conexas: pré-moderna, moderna, pós-moderna. São categorias muito gerais, utilizáveis apenas quando acompanhadas de uma série de especificações. Na identidade pré-moderna há "bolsas" de antecipação
modernista e até pós-modernista. Do mesmo modo, a moderna e
pós-moderna contêm "reliquats" de pré-modernismo. Encontramos lado a lado povos numa etapa pré-moderna, sociedades seculares modernas e grupos pós-modernos- por outras palavras,
uma enorme discrepância de circunstâncias culturais através do
tempo e do espaço.
Apesar das suas dificuldades, esta categorização é útil, e
mesmo necessária, para se ver certas tendências macro-históricas cruciais que condicionam o curso dos acontecimentos contemporâneos. Essencialmente, o modernismo é associado a ascensão da razão e da ciência e as formas de organização política
com dominância do Estado, que emergiram na Europa do século
XIII ao século XVII, culminando no triunfo do capitalismo industrial
do século XIX e sendo, finalmente, complementadas pela Revolução de Outubro, na Rússia (que trouxe ao mundo o socialismo de
Estado). Na dinâmica do modernismo estão implícitas as expansões colonialista e capitalista. Uma característica bem marcada
do modernismo é o secularismo, decorrente da combinação.do
materialismo e dos avanços científicos que elevaram o conhecimento a condição de "salvação".
Pré-moderna era, por contraste, a condição das sociedades
e da consciência antes da predominância conjunta da razão, da
ciência, da tecnologia e do poder de Estado. Claro que houve
muitas variantes, com a tónica na comunidade ou na hierarquia, na tradição, na dependência das grandes forças da Natureza ligadas aos deuses. Para as sociedades pré-modernas, a
religião era indispensável para fugir a sensação da arbitrariedade dessa dependência dos caprichos da Natureza. A liderança
política firmava-se como sustentáculo das religiões sagradas.
Excepto nos domínios imperiais, a separação entre religião e
política era quase inimaginável. A luta para alcançar tolerância
religiosa desenrolou-se durante o pré-modernismo e só conseguiu concretizar-se relativamente no princípio da era moderna.
Quando Jesus diz "dar a César o que é de César" apela basicamente a autonomia religiosa paga com a deferência em relação
ao poder secular. A Inquisiçáo é como que um sobressalto da
morte das disposições pré-modernasface a religião do Estado,
quando vêm surg!ndo os impulsos modernos para a diversidade e a liberdade. A medida que o moderriismo avançava, a religião deixava de estar no cerne do poder ou da realização individual. O que está no cerne do modernismo é a capacidade de
mobilizar as forças económicas e de conter, em nome da segu-
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rança, as capacidades que se afigurem destrutivas.
Recentemente,tem vindo a surgir qualquer coisa que desafia
o modernismo a partir do interior e do exterior: chamamos-lhe
"pós-modernismo" e consiste em novas orientações sobre a natureza da política, as quais pretendem ultrapassar as falhas sentidas
na mentalidade "moderna".

Trata-se de orientações que derivam da consciência de
que o modernismo já náo serve como base para o sentido da
vida e a sobrevivência da espécie.
Um tipo de pós-modernismo é o sentimento antimoderno,
reafirmando a supremacia de leituras literais das interpretações
religiosas da experiência (p. ex., o regime teocrático de Khomeini).
Outro tipo de pós-modernismo filia-se na convicção de que a
dinâmica modernista é desastrosamente autodestrutiva. Procura
recriar um futuro humano introduzindo considerações de ecologia
e espiritualidade. Pode ser anti-eclesiástico e ateu, mas deriva de
sentimentos religiosos e do sagrado, vendo o destino da humanidade em aspectos não materialistas (como os movimentos dos
"Verdes").
Alguns sectores da sociedade, a nível mundial, permanecem
resolutamente modernistas. Algumas "ilhas" de fundamentalismo
condenam a revisão modernista,das religiões; nas sociedades
não ocidentalizadas da Asia e da Africa, o papel das religiões é nitidamente reaccionário, aliado a centros repressivos de poder. Na
Europa e na América Latina encontra-se formas de religiosidade
antimodernista que se opõem as deficiências normativas do modernismo; duas destas formas destacam-se de modo especial:
A Teologia da Libertação reinterpreta a tradição cristã como
um mandato para libertar os indivíduos e os grupos das situações
de exploração.
A "ecologia profunda", fora das tradições religiosas formais,
traz um nova interpretação global da vida, acima das análises racionalistas.

DECADÊNCIA DO MODERNISMO
O que é indiscutível e de grande significado é o enfraquecimento da dominância modernista no imaginário político.
Este enfraquecimento altera o sentido que temos da História
como se ela se movesse num sentido único e cria espaço cultural
para uma grande variedade de novas formas de política que têm
de comum entre si a urgência de abalar a capacidade destruidora
e a secura espiritual do modernismo.
Muitas das confusões da nossa época resultam da inversão
dos papéis que atribuíamos a política e a religião. Da política esperávamos a capacidade de inovações sociais de longo alcance;
da religião esperávamos quase só consolação e vida comunitária... A separação da Igreja e do Estado foi celebrada como condição do mundo moderno, confinando a religião a preocupações
privadas e facilitando a eficácia dos governos. No mundo marxista-leninista, o processo foi ainda mais adiante e o Estado procurou dominar mesmo a esfera privada, fixando a esperança no pro-

gresso material, na ditadura do proletariado, etc. O consumismo
ocidental tem sido pelo menos igualmente materialista, igualmente expressao do projecto moderno: o debate ideológico entre planeamento de Estado e economia de mercado reduz-se a uma
controvérsia táctica, na moldura comum dos princípios modernistas.
Uma versão extrema da lógica destes princípios é a visão da
sociedade do futuro em que os chefes da sociedade só teriam de
decidir assuntos técnicos, entregues aos tecnocratas ou a processos computorizados. O optimismo tecnocrático sobre as capacidades humanas para eliminar os problemas da escassez e
dominar as resistências da Natureza tomou formas extremas, que
agora nos parecem irrisórias.
Quase de repente, nos últimos 20 anos, tais expectativas mudaram em aspectos cruciais, desafiando a inevitabilidade do modernismo.

A TEOLOGIA DA LIBERTAÇAO
Insistiu em que a essência da religião crista é a solidariedade com os pobres, mais do que a ida a igreja ou a expressáo da devoção através de contribuições financeiras.
Aí, encontrou um campo comum com o marxismo, na sua
orientação para uma política revolucionária. Ainda está por apreciar cabalmente esta conclusão de uma religião a procura da sua
vitalidade com o mais evidente adversário ideológico da mesma
religiao. Actualmente, o cristianismo apresenta-se, em certas sociedades, como um aliado interessante em políticas de transformação. O triunfo sandinista na Nicarágua é a incarnação mais
óbvia desse campo comum. Nos Estados Unidos, esta situação é
difícil de aceitar: mesmo os liberais ardentemente opostos ao auxílio aos "contras" têm o cuidado de se esquivar a acusação de
simpatias marxistas.
Os jejuns de protesto político são uma forma pré-modernade
expressao e alteram o consenso público da linguagem política,
implicando criativamente o poder de instrumentos de resistência
não violentos e aceites no âmbito religioso.
O facto é que, em muitos contextos do Terceiro Mundo, a presença cristã se afirmou como o centro da oposição política radical: nas cidades negras da Africa do Sul, na Coreia do Sul, nas Filipinas. E não só no Terceiro Mundo, na Polónia também. No Afeganistao, são líderes religiosos e tradições religiosas que têm intervenção proeminente na resistência nacionalista.
Se olharmos para a Europa Ocidental e para os EUA, o foco
na religião é menos intenso, mas há uma clara reafirmação da
presença religiosa em muitos campos políticos de batalha. Vejase os movimentos da Paz; ou os movimentos que consideram os
EUA o santuário imperecível dos imigrantes e dos deportados.
Um número surpreendente de americanos investidos na resistência antinuclear invocam as noções aceites no Tribunal de Nuremberga sobre a responsabilidade pessoal para confirmar e validar o
seu dever de desobedecer a políticas federais nas áreas da guerra e da paz que considerem ilegais. O sentido da cidadania e do
patriotismo está a alterar-se...
Entretanto, seria um erro grave assumir que todas as posições políticas actuais que são ditadas por motivações religiosas

são progressistas. O renascimento do fundamentalismo religioso
é um fenómeno patente e poderoso. A aura do fundamentalismo
demonstrou já a suas capacidade para obter sacrifícios extremos
e duradouros, sem qualquer recompensa material. E não se pense que estamos a referir-nos apenas ao Islão ou aos xiitas iranianos. Na América Central, no Afeganistão, na Polónia, o papel positivo da religiao na resistência nacional tem de ser ponderado face as atitudes reaccionárias que sustenta em relação a reformas
económicas e sociais. Outros casos se poderiam citar, em Africa
e na Asia; tomemos, como exemplo, o "establishment" religioso
no Sri Lanka, que desrespeita completamente os direitos dos tamiles.
Na América, o fundamentalismo da "maioria moral" reconforta
a expectativa pessimista de uma hecatombe nuclear, convertendo
esta na realização de um plano divino. A epidemia de sida também leva os fundamentalismo a afinar pelo mesmo diapasão,
com a consequente violência nas ruas contra os homossexuais.
Os fundamentalistas, enquanto esperam pelos fins dos tempos,
entretêm-se a punir os "infiéis": são ferozmente anticomunistas,
por exemplo, num maniqueísmo radical.

QUESTAOCENTRAL
Como podemos interpretar esta tendência para a afirmaçáo religiosa em registos táo diferentes como a Teologia da
Libertação ou o fundamentalismo?
A hipótese do autor é a seguinte: o complexo projecto moderno para aplicar a ciência e a tecnologia aos problemas humanos
encontrou muitos obstáculos que minaram a sua legitimidade. O
modernismo gerou problemas como a ameaça nuclear, o desequilíbrio ecológico, a alienação dos indivíduos numa trama social
atomizada. A lógica modernista continua a prometer ultrapassar
com tecnologia os problemas criados pela tecnologia. Tudo isto
leva a movimentos de nostalgia dos "bons velhos tempos" ou de
aspiração a um futuro mais risonho para todos. Ora, a religião fornece material para essas duas tendências, traduzidas em movimentos de massas; e substitui a política, que está desacreditada.
O liberalismo - que é uma política moderada, sugestiva só
para os que têm valores e interesses de classe média - não pode enraizar as suas convicções (que são, geralmente, pouco mais
do que cálculos) em terrenos que são propícios a reestruturações
radicais da sociedade e a altas tomadas de risco. A mentalidade
secular tende a despersonalizar o sofrimento; a mentalidade religiosa considera como central nas suas atitudes levar o sofrimento
a sério.
Há ainda outra grande dimensão no renascimento religioso:
uma reinterpretação do âmbito religioso e uma insistência em que
a autêntica religiao é a antítese da institucionalização e da hierarquia. Neste aspecto, é típica do modernismo a deriva burocrática
para os "establishments" religiosos formais, construídos sobre as
autênticas experiências religiosas pré-modernas. A religião pósmoderna vem associada a libertação da espiritualidade humana
de todos os aspectos dogmáticos.
Encontramo-nos manifestamente com uma tentativa nova e
enérgica de "refazer" a religião - e, com ela, a política e a cultura
- no cristianismo; os espíritos voltam-se para o entendimento da

vida característico dos franciscanos, ou para a Igreja pré-constantiniana, que era pacifista e pertencia aos pobres. Sente-se emergir
de vários lados a necessidade de recuperar uma compreensão
religiosa das forças vitais, não mediadas, acompanhando um sentido !enovado de projectos de vida a dimensão humana.
E uma expressão religiosa com raízes na terra (distinta de
"descida do céu") e muito relacional.

RELA ÕES HUMANAS COMO CATEGORIAS
fssENcIAIs Do CONHECIMENTO
Com efeito, o modernismo separa e desliga, ao mesmo
tempo que se apoia em grandes organizaçóes burocráticas
fundadas na razão, na autoridade institucional e na técnica.
Estas organizaçóes ocultam a experiência humana. O pós-modernismo procura, antes de mais, redescobrir a verdade da
experiência humana, no restabelecimento de conexóes e de
relações como categorias essenciais do conhecimento.
O modernismo queixa-se quando a emoção entra em cena; o
pós-modernista desconfia da actividade mental quando a emoção
não se perfila ao lado da razão. A nova sensibilidade religiosa atribui a toda a Natureza um estatuto sagrado, privilegiado. As implicações políticas estão a tornar-se evidentes: novas formas de luta
contra o centralismo e a violência modernistas. Torna-se válido
morrer pelos golfinhos, pelas baleias, pelos rios e florestas.
O movimento Green Peace é um claro exemplo disso: o recurso a violência política e armada pela França, no caso do
Rainbow Warrior, representa um esforço modernista para destruir
um desafio pós-modernista. O jogo de forças - aliás, mais ou
menos embaraçadas -, libertado pelas explosóes do Rainbow
Warrior, sugere tanto a persistência modernista dos poderes do
Estado, como a vitalidade e legitimidade do impulso pós-moderno. A França acabou por admitir o seu erro, mas face a um Estado - o adversário modernista -, que era a Nova Zelândia, e não
face a um movimento social - que era o adversário pós-modernista.
Desconfiemos, contudo, das formas exclusivamente auto-retumbantes ou de retumbância mediática do revisionismo religioso
pós-moderno. Não será válido pormos a nossa esperança em
movimentos que não se disponham, concreta e corajosamente, a
responder ao sofrimento real no nosso mundo. O caminho de
uma renovação religiosa para uma renovação política é complicado, controverso, e ainda difícil de discernir.

HÁ ASPECTOS JÁ "ESTABELECIDOS":
A sensibilidade ecológica; a descentraçáo do plano divino
para além dos destino humano; o aumento do combate ao sofrimento (dos homens, dos animais, de toda a Natureza); a valorização da criatividade e imaginação, em contraponto as decisóes das chefias; a confiança nas potencialidades cooperativas da espécie humana; e o descrédito da violência como
caminho para a segurança, a justiça, a revolução, a transformação.
Quanto a esquerda política tradicional, o pós-modernismo é

uma continuação em direcção diferente ou um começo de novo?
A chamada "ecologia profunda", sensível aos direitos de todos os
seres, mesmo os inanimados, sem estatuto de privilégio para as
aspiraçóes humanas, é talvez uma forma de fuga aos tormentos
concretos da sociedade humana. Mas há experiências em vários
sentidos, como resposta a urgências verificadas em diferentes
contextos, a volta dos quais talvez se venha a cristalizar um corpo
de religiao ou de política claramente pós-moderno.Citaríamos as
correntes e contracorrentes no seio dos movimentos dos Verdes;
certos activismos populares na Asia (especialmentena India) que
revitalizam a democracia a partir da periferia e não do centro; as
comunidades de base na América Latina. Na mesma linha, temos
os movimentos nascidos nos anos 60, diferentes conforme os
países: feminismo, pacifismo, ambiente. São sobretudo uma procura de renovação e transformação social num âmbito muito largo; não são decorrentes de programas partidários apriorísticos.
Há outras formações conformistas - como a Associação Internacional de Médicos para a Responsabilidade Social ou a Amnistia Internacional - que são quintessencialmente modernistas,
adaptadas aos quadros institucionais existentes, sem desafio
transformador,

*

O secularismo da civilização moderna não inspira confiança
quanto a sua capacidade de resposta aos desafios fundamentais
do mundo contemporâneo - a energia nuclear, a decadência
ecológica, a miséria de enormes massas humanas. O facto é que
esses desafios são consequências da experimentação modernista, com a tecnologia, a guerra e a indiferença face a natureza.
Em consequência, o modernismo está a perder o seu domínio
sobre o imaginário cultural. Como reacção está-se a dar uma interpenetração dinâmica da política e da religião, reduzindo movimentos que podem ser construtivos (libertadores) ou destrutivos (fundamentalistas). A política tal como é conhecida está a ser recusada e as lutas populares clamam por símbolos e conteúdos religiosos. Esta quebra do modernismo representa um esforço da sociedade para responder a uma nova lista de necessidades humanas.

Entretanto, as relações internacionais continuam armadilhadas pelo modernismo: diferentes Estados territoriais procu!am expandir-se para conseguir aliviar as misérias do seu povo. E preciso encontrar modos mais eficazes e humanos para mobilizar as
pessoas até ao seu completo potencial, que continua tantas vezes em "reserva".
A "conversão" a partir do secularismo já começou em vários
enclaves da existência humana, mas em graduações muito diferentes. Virtualmente, até nem começou, se a influência dos "convertidos" for avaliada pelas estruturas de governo e de mercado,
que parecem firmemente enraizadas.
Para ter êxito, o movimento pós-moderno tem que escolher
um claro caminho político, para tratar adequadamente os recursos, a relação entre sociedades, a identidade dos grupos, as necessidades dos homens e dos outros seres. Tem também de facilitar um renascimento religioso, para libertar as energias espirituais requeridas por este tremendo reajustamentode papéis a desempenhar e de missóes.
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Desconfiemos, contudo, das formas
exclusivamente auto-retumbantes
ou de retumbância mediática do revisionismo
religioso pós-moderno. Não será válido pormos
a nossa esperança em movimentos
que não se disponham, concreta
e corajosamente, a responder ao sofrimento real
no nosso mundo. O caminho de uma renovação
religiosa para uma renovação política
é complicado, controverso, e ainda difícil
de discernir.

Doi
.

Wang Bin*

A tradiçao crista e a chinesa: duas tradições
opostas de pensamento. E necessário
aprofundar o diálogo e pensar melhor
no universal, para preparar o futuro.
* In "Le Courrier de I'UNESCO",núm. duplo Julho-Agosto 1992,p. 61.
Tradução de Maria Adelaide Pinto Correia

Qual seja, para além de questões puramente religiosas, a diferença entre as tradições cristã e chinesa é uma questão espinhosa. Gostaria de tentar responder analisando os modos de
pensar das duas civilizações. Começarei por evocar um certo
número de fenómenos extra-religiosos estreitamente ligados ao
cristianismo, mas notoriamente ausentes do pensamento chinês. Tentarei demonstrar como estes fenómenos diferenciam as
duas culturas e, o que é mais, como fazem luz sobre o papel do
cristianismo na história universal das ideias e do pensamento.
A noção de divindade transcendente impõe-se desde que o
homem se dissocia mentalmente do mundo sensível para elaborar um sistema de interpretação que procura responder ao mistério da Natureza. Sob este aspecto, o que surpreende um leitor
chinês ao abordar a Bíblia não é tanto a imagem de Deus como
a ideia, tão estranha para a mentalidade chinesa, de um "pacto"
entre o homem e Deus. Lemos no Génesis que o homem, criado por Deus, se afastou dele ao cometer o pecado original; e
que os esforços de uma vida inteira não são de mais para merecer a reunião com Deus no outro mundo. O pacto do homem
com Deus é a garantia desta reconciliação; mas, por outro lado,
parece supor que o homem está mentalmente separado do Verdadeiro, do Bom e do Belo, do mundo exterior criado por Deus
e que lhe pertence. Entretanto, Deus encoraja o homem a conquistar o mundo visível, exercendo o seu domínio "sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem
sobre a terra" (Gen. 1, 28).
Sem o seu actual conteúdo doutrinal, este pacto revela uma
concepção de mundo extremamente antiga, cujo modelo se pode atribuir a Grécia e que constitui um verdadeiro fio condutor
entre o pensamento pagão e a filosofia ocidental contemporânea. Os dois princípios de base são, por um lado, o corte inicial
entre o homem (o observador) e o mundo (objecto da sua observação) e, por outro lado, uma vontade constante de reencontrar
uma unidade impossível entre o homem e o mundo, união tanto
mais inacessível quanto, em última análise, o homem está igualmente cortado de si mesmo quanto a ser o seu próprio objecto
de estudo. Isto é um postulado filosófico fundamental no Ocidente e nenhuma revolução o pôs verdadeiramente em causa.
Ora o pensamento chinês procede de uma abordagem
exactamente inversa. 0 s dois grandes pensadores da China,
Lao Tsé e Confúcio, têm em comum a mesma concepção inicial
do homem inserido no Universo, ou seja, o Cosmos para os
taoístas e a sociedade para os seguidores de Confúcio. (Talvez
por isso é que o taoísmo é sobretudo uma fonte de inspiração
artística e o confucionismo se preocupa antes de mais com a
política e com a moral.)
Tal concepção do homem integrado no Universo impôs-se
através das gerações e sobreviveu a muitas gerações. Ainda hoje a grande sombra de Lao Tsé e a de Confúcio continuam a inspirar o pensamento dos chineses e a definir o enquadramento
da sua imaginação.

Face ao pensamento ocidental, um chinês tenderá a apreciar o pensamento grego e a rejeitar a tradição cristã, sem se

demorar no processo intelectual que permitiu a passagem de
um para a outra. Um chinês do nosso tempo pode compreender
as passagens da Bíblia que encorajam o homem a conquistar a
Natureza. Mas lá está a clivagem, que vai muito mais longe e
que tem implicações totalmente estranhas para a mentalidade
chinesa. Por exemplo: a interrogaçao persistente sobre o sentido ontológico da existência; a exigência de provas científicas ou
religiosas (que, para além do individualismo moderno, se enraíza historicamente no sentimento cristão da alma responsável
diante de Deus); o desafio do homem a Deus, como na história
de Job; o "penso, logo existo" cartesiano; a transição lógica da
igualdade perante Deus é igualdade perante a lei; a tradição
contratual que liga duas partes - seja Deus e as suas criaturas,
ou um rei e os seus súbditos, ou o Estado e os cidadãos, etc.
Para alcançar conceitos deste tipo, um pensador chinês terá de
impor a si mesmo uma mudança radical de perspectivas. A fé
cristã implica não só a nostalgia de uma unidade perdida, como
também o sentido da transcendência, sem a qual a esperança
da reunião com Deus no outro mundo seria inconcebível.
O conceito ocidental da transcendência é frequentemente
utilizado pelos especialistas chineses e os sinólogos ocidentais
para "explicar" o taoísmo. E uma derivação abusiva de sentido,
muito frequente nos intelectuais chineses contemporâneos; omitem a definição rigorosa de um ponto capital: a transcendência
"a chinesa", quer dizer, na perspectiva do homem integrado no
Universo, não tem, de todo, o mesmo significado que na tradição ocidental.
Para o cristao, a transcendência tem o indivíduo (a sua alma) por objectivo e finalidade; vai além da experiência sensível
para atingir Deus ou uma verdade absoluta, no outro mundo. E
a trajectória de realização do indivíduo, em tensão para o infinito. Para o chinês, pelo contrário, a transcendência consiste em
esquecer a sua individualidade para se fundir no Cosmos ou na
sociedade. Atingirá assim o estado de perfeita harmonia com o
mundo; e, nesse estado, poderá alcançar a verdade absoluta
através dos seus sentidos e da razão intuitiva. Dito de outra maneira: para o chinês a verdade reside neste mundo; para o cristão, no outro. São duas concepções radicalmente diferentes da
"verdade", apesar de algumas semelhanças.
A diferença é flagrante quando se aborda a criação artística.
Desde Platão que todos os grandes teóricos ocidentais da arte e
da literatura atribuem a inspiraçao a uma fonte divina ou sobrenatural. Mais modernamente, vê-se na inspiração a emergência
das forças irracionais do inconsciente, por oposição ao eu racional - mas isto não é mais do que repetir, a escala do microcosmos humano, a fractura original entre o homem e Deus: são
apenas duas situações de movimento transcendente de um pólo ao outro. A modernidade pretende encontrar a verdade na
própria vida, libertando-a de escórias e deformações trazidas
pela civilização, mas a verdade pura continua transcendental.
Já estaremos a ver como tais teorias estão em oposição
com a tradição chinesa, que ignora a palavra "inspiraçao" conceito que se afasta da experiência espiritual e intelectual do
chineses. O que não impede alguns autores chineses de descrever o estado de iluminação que os submerge quando há harmonia total entre o artista e o seu assunto.
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Especialistas de literatura comparada, pouco sensíveis as
distinções filosóficas, julgaram poder estabelecer um paralelo
cómodo com o expressionismo e a noção ocidental de "empatia". Mas o expressionismo chinês, se é que podemos falar de
tal coisa, acentua o intercâmbio recíproco e constante entre o
sujeito e o objecto no seio de um mesmo Universo, onde formam um todo. Num caso, a inspiraçao flui da transcendência
para o ser; no outro, da imanência do Cosmos.
Ponhamos lado a lado, por exemplo, um primitivo italiano e
uma paisagem em aguarela chinesa. O amador ocidental, ao ver
que o pintor chinês escolheu a representação de personagens
minúsculas afogadas em massas de rochedos e vegetação, julgará aperceber-se de uma recusa da individualidade, muito
oriental. O chinês sentir-se-á perturbado pela auréola que ilumina a doçura do rosto de uma Madona e verá nesse motivo esteriotipado o testemunho da superstição ocidental. Se pudéssemos reconhecer, uns e outros, que, para saborear a beleza secreta de uma civilização, é necessário um esforço de mudança
de perspectiva e também de imaginação!
Dito isto, não deixaremos de referir que, do ponto de vista
chinês, a transcendência cristã suscita uma interrogaçao que vai
muito além de uma simples divergência estética.
Com efeito, não é possível exagerar a importância que a
noção cristã de "transcendência" teve na história da filosofia
ocidental e na génese do pensamento moderno. Na "Crítica da
Razão Pura", ao interrogar-se sobre os fundamentos do saber
científico moderno, Kant nega a possibilidade de um conhecimento transcendente, que ultrapasse os limites da experiência
- porque tal conhecimento é prerrogativa do númeno, a coisa
em si (para os cristãos, Deus). Mas, na "Crítica da Razão Prática", o mesmo Kant verifica que não se pode pensar a moral,
nomeadamente a liberdade humana, sem se referir a uma realidade transcendental. Aqui enunciou ele o famoso princípio de
que o homem é sempre um fim e não pode ser nunca um
meio.
E a partir deste raciocínio sobre a transcendência necessária
que os pensadores modernos elaboraram várias teorias sobre a
liberdade política no Ocidente. Pode-se compreender o "imperativo categórico" de Kant se se descarta o sentido da transcendência? Aí está a transcendência, no sentido cristao da palavra,
a impregnar há dois mil anos o pensamento do Ocidente, com
repercussões no mundo actual que ultrapassam largamente a
esfera propriamente religiosa.

0 QUE E E O QUE DEVE SER
Sobre a génese do pensamento científico, também o impacto da transcendência é igualmente importante, porque é esta
abertura sobre o infinito que vai actuar como aguilhão da imaginação e da inventividade humana. Alguns pretendem que o espírito chinês é mais aberto a inovação tecnológica do que a
ciência pura. Não concordamos totalmente, mas é preciso reconhecer que é uma afirmação com algum fundamento, na medida em que o espírito científico tem por origem tanto a transcendência como a abstracção. Na China actual há uma tendência
nefasta para confundir ciência e tecnologia, quer nas conversas

quer nos "media", assim como se identifica religião com superstição.
Ao estudar a civilização ocidental, os chineses vêem-se muitas vezes confrontados com uma distinção, incompreensívelaos
seus olhos, entre moralistas e intelectuais (v. Matthew Arnold sobre a influência dos Hebreus e a dos Gregos). Pode haver uma
simplificação excessiva, deixando implícito que o espírito grego
estava virado para "o que é", enquanto que o pensamento judeo-cristão - assim como o de Confúcio - estaria preocupado
essencialmente com "o que deve ser". Parece-me que a curiosidade por "o que é" pertence tanto a tradiçao cristã como a herança helénica.
Como a "substância" de Aristóteles, Deus é definido enquanto categoria por uma tripla anterioridade: anterioridade do
conhecimento, porque é a verdade absoluta, a origem e o fim
de todo o conhecimento; anterioridade de definição, porque
Deus constitui o único sujeito lógico, sendo o resto do Universo
formado pelas suas criaturas ou atributos; anterioridade no tempo, enfim, porque Deus é o único ser independente dos outros e
que os determina a todos. Se recusarmos este triplo postulado
epistemológico, lógico e ontotógico, as noções cristãs de "caridade" e "amor" esvaziam-se de sentido.
Os intelectuais chineses contemporâneos deixam-se impressionar pela dimensão moral do cristianismo (pela caridade) e
também pelo seu saldo intelectual, mas muitos rejeitam a ideia
do Deus cristão como infiltrada de superstição. Da há cerca de
dez anos para cá, fala-se na China de "transformar os esquemas
tradicionais de pensamento", mas parece que os novos esquemas de pensamento reconduzem as ideias económicas, políticas ou morais. Estão a pretender substituir as ideias chinesas
por conceitos ocidentais passando por cima da tradição intelectual que subentende esses conceitos, o que conduz a uma situação paradoxal, em que o "sinocentrismo" aparece ao lado de
uma ocidentalização a todo o custo. Contradição inevitável, depois de três milénios de uma civilização que nunca conheceu
preocupações epistemológicas.
E verdade que a cristandade também sofreu o jugo de "o
que deve ser" durante os dez séculos em que a Igreja dominou
o Ocidente sem partilha, monopolizando a interpretação das Escrituras e impondo a ortodoxia pelo terror. A grande ruptura da
Reforma foi ter negado a Igreja o seu papel de intercessora entre o homem e Deus. Assim que o homem fica directamente
confrontado com "aquilo em que crê" fica também livre para se
interessar por "aquilo que é". Foi necessária essa libertação intelectual e espiritual para que a mentalidade capitalista e a moral
protestante pudessem lançar os fundamentos de um mundo
novo.
Segundo Max Weber, há duas observações que completam
a análise do protestantismo e que convém invocar neste ponto.
Em primeiro lugar, a reabilitação "do que é" passa pela separação entre o homem e Deus, fractura que esteve na origem de
uma verdadeira revolução religiosa e que está ainda na origem
da epistemologia moderna - a qual, por sua vez, acabou por
contestar a tradiçao religiosa de que derivou. Em segundo lugar,
toda a fé ou doutrina, qualquer que seja a sua excelência, está
condenada ao enfraquecimento desde que se institucionalize e

que empenhe a sua autoridade para entravar a liberdade de
pensamento. A longo prazo, é a condenação histórica de todas
as instituições de tipo autoritário.

0 UNIVERSAL
Dizer que o cristianismo põe em causa a tradição chinesa
não equivale, de maneira nenhuma, a reconhecer-lhe,ou a reconhecer ao Ocidente, uma superioridade universal. Isso seria ignorar a grandeza passada - e talvez futura - da China. Mas o
universal existe? ... Eis a questão tão delicada como "quem é
Deus?", ou "em que consiste a Verdade?". Mais vale falarmos
da unidade na diversidade, sabendo a partida que unidade não
é sinónimo de "conformismo", nem dive~sidadeé sinónimo de
"justaposição de elementos separados". E pois um objectivo difícil de atingir; passa pela abertura mútua a realidades e perspectivas estrangeiras e pela descoberta permanente da complementaridade na alteridade - e conduz a uma melhor compreensão de si mesmo.
Tal atitude implica um movimento dialéctico de confrontação
para conduzir cada uma das duas partes ao reconhecimento e
aceitação mútua das tradições e modos de pensar. Mesmo se a
comunicação parece difícil hoje em dia, o desafio permanecse
nós é que temos de concretizar as possibilidades que nos abre.
Foi neste sentido que eu quis dizer que o cristianismo põe em
causa o pensamento chinês.
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Nadine Lefaucher

Este excerto de um texto mais vasto de Nadine
Lefaucher tem a marca que justifica a sua
integração numa obra sobre as mulheres e a sua
história mais recentei. Predominantemente
descritivo, não é, contudo, um retrato asséptico,
quanto mais não seja, pelas questões que
desperta em nós, pelo confronto que provoca.
Fecundidade, nascimentos "ilegítimos",
casamento e nupcialidade, divórcio, família
(monoparental, nuclear, alargada, ...), actividade
profissional, são questões que não passam
desapercebidas a nossa sede de compreender
melhor o que são, hoje, os nossos estilos/
estados/modos de vida.
De Portugal, não se fala, mas os dados do último
recenseamento geral da população
- por exemplo, o aumento de cerca de 139
por cento de divorciados/separados,
relativamente a 1981 - permitem concluir
que não fugimos as grandes tendências
apontadas pela autora .
Por detrás das tendências desveladas,
dos números, há rostos que reconhecemos
(o nosso?...), há a experiência dos que vivem
as situações, dos que, de perto ou de longe,
os acompanham. Porque as pessoas são
o que mais importa, seremos capazes
de um outro olhar, de um outro discurso,
de outras práticas?
Ficam as perguntas, e o texto.
Traduçáo de Adelaide Pinto Correia
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Lugar habitual da reprodução biológica das populações humanas, lugar privilegiado da sua reprodução social, a família é também o lugar onde se entrecruzam as relações sociais fundadas na
diferença de sexos e sobre os laços de filiação, de aliança e de
coabitação. Nos países desenvolvidos, desde os anos 60, a família
foi afectada em todas as suas frentes por turbulências em que podemos ver os primeiros efeitos de uma vaga de fundo, resultante
das evoluçóes demográficas, tecnológicas e económicas, que favoreceram a emergência de um novo regime de reprodução das populações e da sua força de trabalho, abalando as bases materiais e
sociais das relações entre os sexos e desvalorizando a família como lugar de "destino".

O primeiro alerta veio-nos do lado da fecundidade. Em todos
os países ocidentais, os anos que precederam a II Guerra Mundial
e mais ainda os que se lhe seguiram viram corrigir-se as curvas de
natalidade, que declinava desde o fim do século XIX. Todavia, nos
anos 70, foi preciso rendermo-nos a evidência: o "baby boom" havia terminado. Motivo de regozijo (em nome da solidariedade com
o Terceiro Mundo e da luta contra o excesso populacional) ou de
lástima (em nome do declínio do Ocidente), os diferentes indicadores da natalidade e da fecundidade sofriam, em meados dos anos
60 e em 10 a 15 anos, uma descida que não tardaria a revelar-se
vertiginosa, conduzindo a maior parte dos países desenvolvidos
abaixo do nível de reposição da sua população.

O índice conjuntura1de fecundidade - que, tendo em conta as
condições de mortalidade dos países desenvolvidos, deve aproximar-se de 2,l (crianças por mulher) para que a reprodução da sua
população seja assegurada em níveis idênticos sem recurso a imigração - caiu, assim, nos Estados Unidos de 3,7, em 1957, para
1,8, em 1975. Na Austrália e no Canadá, o valor deste índice era de
3,9 em 1960; 20 anos mais tarde não ultrapassava 1,9, no primeiro
país, e 1,7, no segundo (no Quebeque, baixará de quatro, em
1957, para 1,4, por volta de 1985). No Japão, o mesmo índice sofre
uma queda de 4,5, em 1947, para 1,7, nos anos 80.
Nos países do Norte e do Oeste da Europa, os índices de fecundidade estavam todos acima de 2,5 (quase três) em 1964; em
1975, baixavam, por todo o lado, para níveis inferiores a dois; em
1988, não ultrapassavam 1,4, na Alemanha Federal, 1,5, na Austria,
e 1,6, na Bélgica, Luxemburgo, Finlândia, Dinamarca e Suíça. No
Sul da Europa, a baixa foi mais tardia, mas ainda mais brutal: a Itália e a Espanha, por exemplo, que asseguravam ainda a reprodução da sua população em 1975, partilhavam com Hong Kong, 15
anos mais tarde, o recorde mundial do mais baixo índice conjuntural de fecundidade: 1,3.
No fim da década de 80, notava-se uma nova subida deste indicador no Reino Unido, no Benelux e na Escandinávia, em particular
na Suécia, onde passou de 1,6, em 1983, para dois, em 1989. Nestes países, no entanto, esta subida traduzia a elevação da idade
média das mulheres na altura do nascimento dos seus filhos e não
o número "final" de filhos. Esta diminuição da fecundidade foi

acompanhada por todo lado, excepto no Japão, de um aumento
(muitas vezes, bastante significativo) dos nascimentosfora do casamento.
Os países europeus em que a taxa de nascimentos ditos "ilegítimos" era muito baixa (cerca de dois por cento), no início dos anos
60, viram esta taxa aumentar. Nos países mediterrânicos e também
na Bélgica, o crescimento foi tardio e moderado. Contrariamente, na
Irlanda (onde o divórcio continuava a ser interdito), no Luxemburgo
e nos Países Baixos, foi bastante rápido e a taxa de nascimentos fora do casamento quintuplicou, quase sextuplicou, em 25 anos.
Os principais países desenvolvidos ocidentais - Canadá, França, Reino Unido, Alemanha Federal, Estados Unidos - tinham, no
início dos anos 60, uma taxa de nascimentos "ilegítimos" de nível
médio: seis a oito por cento do conjunto dos nascimentos. Com a
excepção da Alemanha, onde este índice permaneceu inferior a 10
por cento, estes países viram esta taxa aumentar até atingir, em
meados dos anos 80, e depois ultrapassar 15 a 20 por cento dos
nascimentos. Em 1990, um recém-nascido francês em cada quatro
era filho de pais não casados.
Por mais significativos que pareçam, estes números ficam muito abaixo dos relativos aos países escandinavos. Aí, já no início dos
anos 60, uma em cada dez crianças era filha de pais não casados,
mas a proporção passou a uma em cada duas no fim da década
de 80. Por si só, o crescimento, desigual mas geral, dos nascimentos "ilegítimos" seria suficiente para indicar que o casamento foi,
pelo menos, tão rudemente abalado como a fecundidade.
Com efeito, ao mesmo tempo que, no início dos anos 60, na
maioria dos países ocidentais, nos felicitávamos pelo "marriage
boom" (causado, em grande parte, pela chegada ao mercado matrimonial da geração do "baby boom"), os índices de nupcialidade tinham já começado a cair em numerosos países. No início dos anos
60, os índices conjunturais de nupcialidade- que medem a probabilidade, no caso de as condições do momento não se alterarem,
de um indivíduo se casar antes dos 50 anos - eram, em todo o lado, superiores a 90 por cento, tanto para os homens como para as
mulheres. Começaram a descer, desde meados da década, na Escandinávia e, alguns anos mais tarde, na maioria das democracias
da Europa central (Alemanha Federal, Austria, Suíça) e, depois, na
Europa ocidental (Reino Unido, França). Em meados da década de
80, estes índices haviam atingido, em todos estes países, níveis
compreendidos entre os 48 por cento e os 66 por cento - o que
significava que, se as condições do momento permanecessem inalteráveis, uma pessoa em cada duas ou três permaneceria celibatária. Mas, tanto para a nupcialidade como para a fecundidade, seria
necessário esperar pelo fim da década de 60 para ver descer estes
indicadores nos países mediterrânicos. Ao mesmo tempo que estes
índices declinavam, as percentagens das uniões sem casamento e,
sobretudo, as taxas de divórcio e de monoparentalidade começavam a alterar-se na maior parte dos países ocidentais.
No início dos anos 80, um por cento dos casais italianos e três
a quatro por cento dos casais ingleses, americanos ou suíços, seis
a oito por cento dos franceses, quebequianos ou alemães ocidentais, e 15 por cento dos suecos não eram casados. Na maioria dos
países em que ocorre, a expansão das uniões consensuais diz respeito quase exclusivamente aos jovens, acentuando-se, sobretudo,
junto dos menores de 30 anos. Na Suécia, em 1985, dentro deste

grupo etário, os não casados eram mais numerosos que os casados. Nos Estados Unidos, em 1983, entre as mulheres celibatárias
que não residiam em casa dos pais, mais de 20 por cento das que
tinham idade inferior a 35 anos, viviam em união livre, o que só
acontecia com 10 por cento das que tinham entre 35 e 55 anos. Em
França, nos finais dos anos 80, das mulheres com menos de 30
anos que viviam com companheiros, quase metade não era casada.
Na maior parte dos países ocidentais, ainda antes da queda
dos índices de nupcialidade, já as curvas das taxas de divórcio tinham começado a sua escalada. Em 1960 - com excepçao da Dinamarca, onde essa taxa andava já próxima de seis -, o número
anual de divórcios por mil casais rondava os dois nos países em
que o divórcio era autorizado. Passados 20 anos, aproximava-se ou
ultrapassava 10 nos Países Baixos, no Reino Unido e na Dinamarca
e só era inferior a cinco na Europa do Sul.
Mais significativo ainda é o índice conjuntura1 de "divorcidade"
que mede (em percentagem) a probabilidadede os casais se divorciarem se as condições do momento não se alterarem. Compreendidos entre seis (Escócia) e 18 (Suécia e Dinamarca), em meados
dos anos 60, na Europa Ocidental (com excepçao dos países em
que o divórcio era interdito, como a Itália, a Espanha e a Irlanda),
este índice atingia 50 na Suécia em 1975 e 40 no Reino Unido e Dinamarca em 1980, data em que se aproximava dos 25 na maioria
dos outros países, onde viria ainda a aumentar cinco a 10 pontos
nos anos seguintes. Nos Estados Unidos, em que era já de 25 em
meados do século, este índice começou a aumentar por volta de
1960, para atingir os 40 a partir de 1970.
Ao mesmo tempo que se tornava mais frequente, o divórcio
era, também, cada vez mais precoce. Assim, na Grã-Bretanha, para
que 14 por cento dos casados num determinado ano se divorciassem, era necessário esperar 20 anos em 1959, dez anos em 1969 e
seis anos apenas para os casados em 1979.
Daqui resultou um aumento das famílias monoparentais no
conjunto das famílias dos países desenvolvidos. Nesses países,
passou-se, relativamente depressa e cedo, de um "antigo regime"
monoparental (em que a maioria dos pais que educavam sozinhos
os seus filhos eram viúvos e viúvas ou pessoas abandonadas pelo
seu cônjuge ou parceiro sexual) a um novo regime, em que o divórcio e a separação voluntária se tornaram as principais razões por
que os filhos vivem habitualmente com um só dos progenitores.
No fim da década de 80, certos países da Comunidade Europeia dependiam ainda deste antigo regime: os lares monoparentais
representavam menos de 10 por cento do conjunto dos lares com
crianças a cargo e a parte de divorciados entre os pais sós não ultrapassava 25 por cento. Era o caso da Bélgica e do Luxemburgo,
mas, sobretudo, dos países em que o divórcio era ainda interdito
ou autorizado recentemente: a Irlanda e os países mediterrânicos.
Outros países (Dinamarca, Alemanha Federal, França, Reino Unido
e Estados Unidos) situavam-se já no "novo regime": os pais sós representavam mais de 10 por cento das pessoas com crianças a
cargo (perto de 20 por cento na Dinamarca e 25 por cento nos
EUA) e, entre os pais que viviam sozinhos, contavam-se menos de
25 por cento de viúvos e viúvas e mais de 40 por cento de divorciados (cerca de 70 por cento na Dinamarca). Tal como as turbulências que afectam a fecundidade e a nupcialidade, a emergência
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deste novo regime de monoparentalidade aparece muitas vezes
como a consequência - e o sintoma - de uma crise do modelo
familiar "nuclear", com papéis conjugais e parentais sexualmente
muito diferenciados.

CRISEDO MODELO FAMILIAR NUCLEAR
OU TEMPESTADE NUM COPO DE ÁGUA?
Nos anos 50, os discursos sobre a família celebravam (ou deploravam) o triunfo da família conjugal "nuclear", reduzida ao triângulo pai-mãe-filhos, relativamente a família patriarcal "alargada"
que, dizia-se, outrora juntava geraçóes sob um mesmo tecto. De
facto, a coabitaçáo entre geraçóes e fratrias adultas já náo era uma
regra em numerosas regiões desde o fim da Idade Média e o "baby
boom", num contexto de penúria de alojamentos, teve como efeito,
antes de mais, o aumento do número médio de pessoas por lar:
nos anos 50, as casas com pelo menos três pessoas eram maioritárias em todos os países desenvolvidos.
30 anos mais tarde, o caso mudava de figura: os lares com
uma ou duas pessoas representavam mais de metade dos lares
nos países escandinavos, na Austria e na Suíça, na Bélgica e nos
Países Baixos, em França, na Alemanha Federal e no Reino Unido.
Uma vez que, nestes países, a proporçáo dos famílias constituídas
por duas pessoas náo sofreu alteraçóes significativas, foi o habitat
"individual" que se expandiu fortemente: logo a seguir a II Guerra
Mundial, os lares de uma pessoa constituíam de seis por cento (Canadá) a 19 por cento (França) do total; no início dos anos 80, entre
um quinto e um terço dos lares nos países ocidentais eram compostos por homens ou mulheres que viviam sozinhos. Esta expansáo do habitat individual deve-se, sobretudo, a não coabitaçáo generalizada das geraçóes adultas, ao aumento geral da esperança
de vida e a maior longevidade das mulheres (as mulheres idosas
representam a fracçáo mais importante das pessoas que vivem sozinhas). Todavia, ela foi muitas vezes percebida como o sinal de
uma crescente desafeiçáo relativamente a vida conjugal: depois de
terem deixado de se casar, as jovens gerações teriam deixado de
querer viver maritalmente. Uma tal interpretaçáo parece excessiva,
mas inquéritos recentes chamaram a atençáo para a importância
da "conjugalidade náo coabitante": assim, em França, em 1985,
entre os menores de 45 anos, um quarto dos homens e um terço
das mulheres que viviam sozinhos declaravam ter uma relaçáo
amorosa estável.
Desde o início do século, as taxas de actividade profissional
das mulheres casadas tinham seguido vias diversas nos diferentes
países industrializados: estáveis em alguns países, como a GráBretanha, tinham, pelo contrário, diminuído noutros, como a Bélgica e a França, mas elevavam-se regularmente desde a II Guerra
Mundial nos Estados Unidos e na Alemanha Federal. Porém, em
meados da década de 60, começam a crescer significativamente
na maior parte dos países.
No fim da década de 60, no interior da OCDE, era nos países
escandinavos e anglo-saxónicos que a taxa de actividade profissional aparecia mais elevada: mais de 45 por cento das mulheres com
idade superior a 15 anos (45 por cento no Reino Unido e na Austrália, 49 por cento nos Estados Unidos e no Canadá, 57 por cento na
Dinamarca e na Suécia) exerciam uma actividade profissional, com
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muita frequência a tempo parcial (em cada 10 mulheres empregadas, era este o caso de mais de quatro nos países escandinavos,
mas somente de duas nos Estados Unidos). Em 1985, a proporçáo
de mulheres casadas menores de 50 anos que tinham uma actividade profissional ultrapassava os 55 por cento em cinco dos estados da Europa dos Dez: Alemanha Federal, Bélgica, Reino Unido,
França e Dinamarca (país em que atingia 87 por cento). Em três
destes cinco estados (Dinamarca, Bélgica e França), mas também
noutros países, como a Itália, mais de um terço das mulheres com
pelo menos um filho menor de quatro anos trabalhavam a tempo
inteiro.
Nenhuma destas evoluçóes - salvo a amplitude assumida pela separaçáo dos casais - é verdadeiramente inédita. A forte mortalidade dos séculos passados deixava muitos pais sozinhos na tarefa de educar os seus filhos e, em muitas regióes, os filhos deixavam a casa dos pais quando se casavam, as vezes mesmo mais
cedo, "para terem a sua vida1':forte natalidade, forte mortalidade e
saída dos filhos da casa dos pais conjugavam-se para originar flutuaçóes consideráveis na dimensão das famílias. Nascimentos "ilegítimos" e unióes de facto multiplicaram-se com a revoluçáo industrial e a fecundidade já tinha baixado fortemente nos países ocidentais, no fim do século XIX (em França, mais cedo ainda). E, seguramente, não é de hoje que as mulheres trabalham...
Poderemos, entáo, olhar as turbulências que começaram a
afectar os índices demográficos, em meados dos anos 60, como
uma simples "tempestade num copo de água"? Podemos, é certo,
contrapor as evoluçóes aqui traçadas o carácter eminentemente
"conjuntural" -e conjectura1- dos índices referidos.
Por outro lado, numerosos sociólogos e demógrafos pensam
que, apesar dos alarmes, "a família continua bem de saúde". Chamam a atençáo, por exemplo, para o facto de os alemães ocidentais
se casarem quando querem ter filhos e permanecerem em casa dos
pais enquanto sáo novos; de os americanos coabitarem pouco, se
divorciarem muito, mas voltarem a casar; de, em França, em meados dos anos 80 - náo obstante o aumento dos divórcios, da coabitaçáo e dos nascimentos exteriores ao casamento -, 83 por cento dos menores de 20 anos serem filhos de pais casados e viverem
com eles e uma proporçáo equivalente dos homens e mulheres menores de 35 anos serem casados e náo se terem divorciado.
Em grande parte, as análises feministas das últimas décadas
procuraram desvelar, por detrás do aumento das taxas de actividade profissional feminina, a persistência da atribuição prioritária as
mulheres do cuidado dos filhos, do cuidado das pessoas fisicamente dependentes, da esfera familiar, das tarefas e da produçáo
doméstica. E estas análises encontram apoio nos resultados dos
inquéritos sobre a ocupação do tempo quotidiano, os quais permitem constatar uma reduzida evoluçáo da repartição das tarefas domésticas entre os sexos.
Mas este enfoque sobre os factores de perenidade da instituição familiar e da "ordem sexual" leva a subestimar a amplitude das
tranformaçóes que, nos países ocidentais desenvolvidos, há cerca
de um século, mas mais particularmente durante os "gloriosos
anos 30", afectaram a reprodução das populaçóes e da sua força
de trabalho. (...)
1 Duby, Geoges & Pemt, Michelle. (1992), Histoire des Femmes. Le XXe Siècle
(Sous Ia direction de Françoise Thébaud). Paris: Plon.

DE SAUDE
YRIMARIOS
(A PROCURA DE UM ROSTO)
i

Fernando Silva Nunes

O centro de saúde deve proporcionar o espaço
e o tempo para um novo tipo de relacionamento,
para uma atenção centrada no paciente,
mediada por profissionais que irão oferecer
um rosto tão esperado; enfim, um lugar
e um tempo para cuidados verdadeiramente
humanizados.

O século XX, mercê do aprofundar de conhecimentos e evolução tecnológica verificados nas ciências básicas, assistiu a
uma especialização lógica e previsível e a uma ulterior subespecialização na Medicina. Tais factos introduziram nítida melhoria
nos processos de diagnóstico e nos resultados terapêuticas,
além de todo um conjunto de princípios e atitudes diferentes no
atendimento das populações que recorriam as instituições ou
aos profissionais isolados prestadores de cuidados de saúde,
tendo suscitado da parte dessas mesmas populações novas expectativas e comportamentos.
Como consequência dos factos referidos houve uma clara
departamentação de serviços, por vezes acompanhada de
"compartimentação" estanque dos mesmos. Na abordagem das
situações, passou-se a assistir com muita frequência a um quase "atomismo", desintegrador e pouco atento a "unidade" do
ser humano.
Estes fenómenos tornam-se preponderantes a partir da década de 40, constituindo-se como um modelo defendido e seguido nos chamados países desenvolvidos do Ocidente; rapidamente, os países em vias de desenvolvimento o tentam copiar,
fazendo-o em detrimento de outras áreas prioritárias devido ao
custo astronómico destes "modelos", apoiados quase exclusivamente no recurso a tecnologia sofisticada, usada de modo sistemático, muitas vezes dispensável porque pouco criterioso.
Como se poderá depreender de tudo isto, as instituições,
nomeadamente os hospitais, tornaram-se palco de uma crescente desumanização de atitudes e cuidados a indivíduos doentes, deslocados dos seus meios familiar, comunitário e laboral
habituais, sendo os efeitos gravosos sobremaneira evidentes
nos grupos mais vulneráveis e fragilizados - as crianças, os velhos, as parturientes, os doentes oncológicos; e isto apesar de
esforços e gestos concretos de aproximação pessoal dos diversos profissionais envolvidos.
A constatação de todos estes aspectos levou a reflexão e a
teorização acerca de novas maneiras de conceber cuidados de
saúde. Surgia a noção de que os hospitais apenas poderiam
responder a uma pequena parte das necessidades das populações e de que havia necessidade de criar estruturas mais próximas da comunidade. Esta proximidade não diria apenas respeito a localização geográfica, mas também, e sobretudo, ao tipo
de cuidados prestados e ao relacionamento indivíduo-instituição
(profissionais incluídos). Seriam cuidados dirigidos as necessidades mais profundas e primordiais - as primeiras - das pessoas, sendo estas entendidas no seu meio comunitário de proveniência. Tudo isto sem prejuízo do recurso a instâncias envolvendo tecnologia mais diferenciada quando necessário. Aparece um interesse renovado pela figura do médico de família um profissional por excelência bem posicionado para ser o fulcro na realização desses objectivos.
Nalguns países diversas forças de pressão social e política e
governos tentam concretizar novos sistemas de saúde baseados nestas inovações conceptuais. Para tal contribuíram decisivamente, também, os novos conceitos de protecção e segurança social. Em 1948, é criado o Serviço Nacional de Saúde britânico, que, com algumas modificações e adaptações, perdura
até hoje e continua a ser uma inevitável e importante referência.
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Em Portugal, cerca de uma década depois, são criados os
postos clínicos das caixas de previdência (sobretudo para os
cuidados curativos) e, no início da década de 70, os centros de
saúde (nessa altura, sobretudo para cuidados preventivos). A
breve prazo, salvo algumas excepções, os chamados "postos
das caixas" tornam-se instituições anedóticas e caricatas,
submersas numa asfixiante burocracia, problema este que também já vinha afectando o serviço britânico, embora com menor
perda de eficácia.
A partir de 1975, a passagem obrigatória dos jovens médicos pelo designado "Serviço Médico a Periferia" constituiu uma
lufada de ar fresco na rede de cuidados de saúde básicos, com
extensão as regiões e localidades mais periféricas. Fizeram-se
sentir de imediato alguns efeitos benéficos que se traduziram,
por exemplo, na redução drástica da taxa da mortalidade infantil.
Finalmente, em 1982, surge legislação destinada a criar, a
par de outras carreiras médicas, a carreira de Clínica Geral. Esta
previa o funcionamento do médico de Clínica Gerallmédico de
família em centros de saúde, com extinção dos antigos postos
clínicos das caixas de previdência. Podia, assim, concretizar-se
o princípio de universalidade, consignado na Lei do Serviço Nacional de Saúde três anos antes. Assim, os novos centros de
saúde eram destinados a toda a população, independentemente
do sistema de previdência a que cada indivíduo estivesse ligado
e, até, do facto de ser ou não trabalhador activo. Os cuidados a
prestar seriam de carácter continuado, do nascimento a morte,
e os indivíduos compreendidos como elementos de um sistema
familiar; cada médico de família seria responsável pelos cuidados a prestar a um determinado número de famílias, correspondente a cerca de 1500 indivíduos. Esta actividade de previdência não estaria desligada dos sectores do centro de saúde mais
vocacionados para intervenções na área da Saúde Pública e na
comunidade.
Estava, então, criado um quadro legislativo que visava um
sistema de cuidados de saúde básicos com razoável coerência
interna. O centro de saúde deve proporcionar o espaço e o tempo para um novo tipo de relacionamento, para uma atenção
centrada no paciente, mediada por profissionais que irão oferecer um rosto tão esperado; enfim, um lugar e um tempo para
cuidados verdadeiramente humanizados.
Nesse sentido foram delineados e postos em prática planos
formativos para os profissionais de saúde, com evidente destaque para os que se desenvolveram para os clínicos gerais, que,
para além da aprendizagem e treino nas áreas já clássicas da
Medicina, se apoiavam no recurso as ciências humanas, permitindo uma visão do indivíduo inserido nos diversos sistemas sociais, familiares, etc.
O centro de saúde será, também, espaço e tempo para realização profissional dos enfermeiros, médicos, pessoal administrativo e auxiliar, assistentes sociais. Torna-se claro que, para isso, é necessária a sua integração em equipa, sem o que não se
poderá esperar a realização dos objectivos últimos da actividade desenvolvida.
Podem ser apontados como óbices a efectivação destes
propósitos a eventual prepotência e arrogância das chefias, no-
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meadamente quando negam a participação e a criatividade dos
profissionais; a inexistência de planos inteligentes de actividades, que tenham em conta as reais necessidades das populações; a incentivação de expectativas fantasiosas ou irrealistas
na comunidade servida pelo centro de saúde; o não esclarecimento para o uso racional dos serviços e recursos pela população e, mesmo, pelos profissionais; o trabalho sob pressão da
administração, exigindo quantidade a qualquer preço, normalmente em detrimento da qualidade; a deficiente dotação de pessoal da instituição; e, como é evidente, o absentismo, o desleixo, o desinteresse e, até, eventualmente, a má preparação técnica e ausência de qualidades pessoais adequadas dos profissionais de saúde.
Esta enumeração de entraves ao bom funcionamento corresponde, infelizmente, com alguma frequência, a realidade. No
entanto, parece notória a melhoria da rede de cuidados básicos
(ou primeiros) de saúde nos últimos anos, em Portugal. Curisoso é, também, o facto de os indivíduos que recorrem aos centros de saúde mostrarem, de um modo geral, satisfação com o
seu médico de família, mesmo quando notam e apontam deficiências a instituição - isto põe em evidência o interesse e a
oportunidade das funções deste profissional-chave, que se tornou para o indivíduo e sua família o rosto próximo e o técnico
que será o gestor de um programa de saúde personalizado.
A nova legislação, em matéria de gestão, organização e articulação dos serviços de saúde, introduz possibilidades bem diversas das actuais, prevendo o funcionamento dos serviços em
regime privado ou semiprivado. A ausência da respectiva regulamentação, impedindo o conhecimento detalhado das condições de aplicação da lei, está a torná-la uma incógnita e não
são infundados os receios de uma franca deterioração dos serviços de saúde, com maior expressão nos centros de saúde.
Por fim, um comentário a adopção, oficial e não só, da designação "cuidados de saúde primários" - termo, no mínimo,
equívoco, para não dizer pejorativo, tanto no que diz respeito
aos profissionais envolvidos como no que respeita aos directos
beneficiários, e que se obteve por infeliz tradução literal do termo usado em língua inglesa -, mas a moda parece estar a chegar ao fim, tendo, até, a própria direcção-geral retomado o seu
antigo nome...
Lisboa, Abril de 1993

CAMINHANDO
SOB O ESPLENDOR
DA TUA FACE

Maria Adelaide Pinto Correia

as o que posso eu escrever quando tenho d,iante de mim o texto
que vos deixo?! E o poeta sufi Faridoddin Attar. (Quem se lembra de ter sido mergulhado há muitos anos, em Lisboa, no Convento do Beato, na mesma "Linguagem dos Pássaros", encenação de Peter Brooks?... O texto é deste mesmo poeta.)
(
1
0 Peregrino chegou diante do Oceano sem fundo e disse:
"Ó tu, tão ébrio de paixão por Ele! As vagas do teu amor desencadearam-se; ardor e desejo vacilam de um extremo ao outro.
Estás cheio de água e, contudo, cheio de sede; escorres água,
mas tens os lábios secos. Toda a tua água não te basta - absorverias muita mais. Es inesgotável em audácia; sê magnânimo, porque arriscas tudo. Sufi vestido de azul, amante com o
coração cheio de pérolas! Não houvera em ti tal efervescência,
serias uma gradação de azuis, diamante afiado como a espada.
Sufi vestido de safiras, joalheiro, no teu ferver as pérolas multiplicam-se. Embriagas-te de fervor, estás cheio daquilo que procuras! Repara nos meus olhos, que são nuvens com lágrimas
de sangue; dá-me um sinal, um sinal mínimo que seja, do Insondável. Tu, cujo o perímetro está no centro, revela-me o segredo
que deténs! Es como a espada de aço temperado enfeitada de
pérolas - porque recusas a água ao sedento?"
Depois destas palavras, abateu-se um clamor sobre as
águas: como num braseiro, a água pôs-se a crepitar. E o Oceano respondeu:
"Que sou eu, tão perdido de amor, de lábios secos, afogado
na sede, confuso e inundado de suor?! Tenho o fígado seco por
causa da minha exaltação, sou como um peixe perdido na margem. Ignoras que os peixes choram por me ver tão mal??A cada instante, estremeço por uma nova ebulição; é a espuma que
embala o meu desgosto. Devorado de paixão por Ele, imploro
uma gota do seu oceano. Morro para que Ele se digne humedecer-me os lábios. Eu, cuja sede não tem fim, como hei-de acalmar a sede dos outros??" (...)>)
Não estranhem: o espectáculo de marionetes e vendilhões
que se agitam brownianamente nos nossos noticiários dá vontade de ir respirar a estratosfera...
Outubro 1992

vira

No curso eterno de mudáveis deuses
ínvios idólatras te deixaram só
A expiar num livor de braços presos
A hirta angústia de se saberem pó.
Mas impura é a vida se, em tristeza,
Tributária se faz da sepultura;
E eis-te sangrento sequestro da pureza,
Luz sufocada por uma crença escura.

Ó friorento Cristo atraiçoado
Pelo culto que te usurpa a Ieda fala!
Pois no caudal dos deuses és o facho
De uma meiga alegria que faltava.
Vieste para beber as nossas lágrimas
Com o mesmo amor com que bebias vinho,
Campos humildes, ó deus plebeu, lavravas
E eras nas bodas campestre bailarino,
Doce derriço das samaritanas,
Consolação de corações esquecidos,
Companheiro gentil de putas santas,
Irmão de adúlteras, estrela dos vadios.

O blasfemo temor de usar a vida
Nao cessa de matar-te e o clarao
Te apagou na impudica agonia
De dor durando na crucificação.
Mas paráclita a Pomba nos conduz
a Mãe dos deuses que te descrucifica;
E a tua divina1gota de luz
Já na orvalhada do Pentecostes brilha.
Entre os mais deuses, singelo e comovido,
Tua amável doçura jubilosa
Folgará num crepitar macio
De deus mais brando, mais simples e mais jovem.
Deuses que em dó errais, emudecidos
Pelo suplício do vosso ameno irmão!
Voltai aos lares, calmos e ressurgidos
Na festa da descrucificação.
NATALIA CORREIA, "O Armistício" (Lisboa, Dom Quixote, 7985)

Tolentino Mendonça

1. É um dos maiores desafios que a Igreja este final de século coloca. E, contudo, não é entre nós uma realidade fácil. Refiro-me ao diálogo fé-cultura.
Em parte devido as "desconfianças" quase atávicas que
(ainda) caracterizam as mútuas relações Igreja-mundo: muito
frequentemente ainda se considera o mundo não como lugar
onde a Salvação (se e)labora, mas como "o outro lado dessa
fronteira", tal como o mundo olha a Igreja como ameaça de uma
"hegemonia" estranha aos seus interesses. Um certo anticlericalismo que caracteriza a nossa cultura testemunha exactamente
esta atitude latente de exclusão.
Mas também, é preciso dizer, esta situação de "desencontro" mantém-se porque é fruto de uma ausência de propostas,
de espaços de diálogo e de debate, de interesse em escutar o
"diferente" que fala. Aquele austero verso que diz "somos a
grande ilha do silêncio de Deus" fala não só do modo escondido e inefável com que o olhar de Deus, em última análise, toca a
nossa vida, mas também dos múltiplos silenciamentos em que a
nossa existência se enreda.
E, ninguém se iluda, este viver "de costas voltadas" entre fé
e cultura vai inscrevendo as suas marcas. Por isso, embora padecendo de algum excesso, tem certamente a sua verdade o
juízo radical que, sobre esta situação, faz Eduardo Lourenço,
quando escreve: "Tudo se passa como se o cristianismo, no
que isso significava, como cimento social de base, prática simbólica condicionante e estruturante do conjunto dos ritos culturais, desde o que dava sentido a aventura teórica até ao da criação artística, esteja realmente morto. Morto, quero dizer, sem
eficácia nem eficiência decisiva sobre o modo de ser, de pensar,
de imaginar e de esperar do novo homem que produz e é pro-

duzido por essa cultura ("Jornal de Letras", 22-9-1986).
Parece-me, contudo, que, para lá das dificuldades detectadas (e que devem ser encaradas com seriedade), a fé continua
a ser um lugar que se partilha.

2. E a esta luz que evoco duas ou três coisas sobre Deus
que aprendi lendo Natália Correia. Porque "de Deus" propriamente, Natália Correia saberia muito mais.

3. No panorama da literatura portuguesa contemporânea, a
obra da escritora açoriana talvez seja aquela em que a problemática religiosa alcança ressonâncias mais criativas. Ela não se
detém na explicitação do fenómeno religioso como sentimento,
normalmente ligado ao mundo da infância, como panóplia de rituais decorativos nem como uma qualquer espécie de ressentimento. Mas também não assume o percurso que o nosso cristianismo propoe.
Ela integra-se naquilo que poderíamos denominar como um
"neo-panteísmo", mas que vai beber a sua motivação - e eis
aqui a novidade - não a estática contemplação dos olimpos
antigos (se bem que, em termos formais, a sua poética a eles
recorra), mas ao domínio político (enquanto este comporta a designação das relações entre os homens). Por isso, o monoteísmo (quer seja o dos crentes, quer seja o dos ateus) é olhado criticamente, pois representa a exclusão, o apagamento do outro,
não tanto no "território" do divino como no território dos ("adoradores") humanos.
Assim, quando nesse livro, a vários títulos excepcional e significativamente intitulado 'O Armistício', a poeta afirma "a única
coisa que podes fazer pela paz é não desfraldares a tua crença
num só deus. Porque os homens só serão unidos quando acreditarem em todos os deuses", o que se faz é transpor para o objecto da adoração aquelas que são as dificuldades e as intolerâncias dos adoradores.
Portanto, o neo-panteísmo que Natália Correia advoga pode
ser lido como chave de liberdade religiosa. E respeitar a pluralidade dos caminhos e dos modos de se abeirar de Deus é dizer
alguma coisa sobre Deus.
4. Mas, se calhar, a tese mais relevante que a autora nos
apresenta, é a do poema "A Festa da Descrucificação". Ali, "Natália Correia fala de um programa de descrucificação do cristianismo para reorganizar o quadro mítico-religioso, enquanto referência reconstituinte de uma vontade de viver que volte a engrandecer a vida e acabe com a virtude do sacrifício" (Bento Domingues, A Religiáo dos Portugueses, p. 41).
A tese da "descrucificaçáo" já tem história na nossa literatura (o exemplo, mais claro é o VIII Poema de Alberto Caeiro).
Ela corresponderia a um certo modo de relacionar-se com Jesus, próprio dos portugueses, tal como nos dá conta Unamuno: "O Cristo espanhol ... está sempre no seu papel trágico: jamais desce da cruz ... O Cristo português anda por encostas,
prados e montanhas, jogando com a gente do povo, rindo-se
com eles..."
Mas é evidente que a questão não se prende com Cristo
em si, mas com a natureza das Suas representações. O que
Natália Correia deplorava é que um certo pietismo incense
desmedidamente a imolação e o sacrifício e desfigure, em Jesus, a "vontade de vida", a "dança sagrada da vida", "a luz pura e imortal do seu terno desejo de vida". No fundo, que o pesado luto da morte amordace a novidade esplendorosa da
Ressurreição.
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e entre as histórias da minha infância, havia uma em que um rei,
sempre que subia a escadaria do trono e nele se sentava, com a
coroa colocada na cabeça, era acometido por súbitas inspirações e assim iluminado ditava as leis. Mas, no livro em que esta
história se contava, nada era dito sobre se as tais leis eram boas
ou más para o povo a que se destinavam...
As vezes dou comigo a pensar que a fornada de gestores
que nos governa hoje levou muito a sério os detalhes desta história e não se preocupou absolutamente nada com aquilo que o
livro não explicava, isto é, com a adequação das tais leis mágicas a realidade a que são aplicadas.
São muitos os detalhes aprendidos com minúcia: a forma de
pisar a alcatifa vermelha e fofa que cobre os degraus; o subir solenemente a escadaria, de tronco direito e cabeça erguida; o gesto de se sentar no trono, ajustando com perfeição os contornos
do corpo aos do assento; os rituais de pegar na coroa, colocá-la
sobre a cabeça, tomar na mão o bastão dourado; e, por fim, o colocar da voz clara e firme a anunciar o que deve ser cumprido.
Neste momento há um conjunto amplo de pessoas que realiza tudo isto eficientemente, após anos e anos de preparação
cuidada. São polivalentes. Podem gerir hoje um ministério e outro amanhã, quaisquer que sejam os respectivos sectores.
Apenas esquecem o fundamental.
E que, antes de pisar as alcatifas, é preciso ter os pés no terreno das necessidades quotidianas; antes de se sentar no trono, é preciso suar com o trabalho; antes de anunciar as leis, é
preciso ouvir e dialogar com os interessados, contribuindo para
que eles próprios procurem as respostas aos desafios que os
interpelam.
E mais ainda: se tiver os pés no terreno, suar com o trabalho
e promover a tomada de consciência em relação as respostas
necessárias, as alcatifas, os tronos, as coroas e até a própria imposição das leis deixam de fazer sentido, porque tudo se vai
construindo a partir da base, onde se enraízam a cultura, as necessidades e as aspirações das pessoas e comunidades.

Do alto do trono, começaram a chover leis e normas, jorrando de braços entendidos e de dedos apontados, em que sobressaíam as unhas, muito limpas e polidas.
Todos se entregaram obedientemente ao cumprimento das
tarefas prescritas, resignadamente aliviados por não Ihes ser
possível pensar alternativas, porque tudo era inevitável.
Portugal na CE, Maastricht, o encerramento de fábricas e de
..-
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minas, a fruta e a batata desperdiçadas, os subsídios para não
se produzir, a desertificaçáo do país interior, a corrida aos produtos em promoção nos hipermercados, a distância entre as telenovelas e a nossa cultura, o peso do alumínio, o sucesso dos
corruptos.
E os dedos apontados sucediam-se, entre promessas e
ameaças, entre redes de favores e listas de disponíveis, entre o
charme indiscreto da burguesia e a marginalizaçáo dos que estavam irremediavelmente para lá do fosso dos mínimos olímpicos de instrução e poder de compra.
Foi então que alguém, não se sabe bem onde nem porquê,
se pôs a escavar na terra, a procura do sentido, das raízes...

Sublinho a palavra "raízes", sacudo-a da terra onde estava
mergulhada, e, a medida que lhe pego, vou-lhe percebendo os
contornos e procuro adivinhar que seiva alimenta o desenvolvimento das pessoas e comunidades.
Aos poucos, identifico uma multidão de palavras entrelaçadas nesta seiva. São palavras como "liberdade", "consciencialização", "processo educativo", "promoção da saúde", "solidariedade" e outras mais.
Vejo-as como fontes potenciais de energia, nascidas dos genes e capazes de se abrir através da interacçao das pessoas entre si e com o meio que as envolve e condiciona. O produto destes laços de palavras é um equilíbrio dinâmico em constante
movimento - bem-estarlmais ser.
Mas volto de novo as raízes que ainda estou a pegar distraidamente e vejo também que, olhando-as noutra perspectiva, as
percebo mergulhando no fundo dos tempos, na neblina da História. A mesma seiva composta de palavras entrelaçadas atravessa a matéria, a vida, a consciência, e projecta-se no horizonte do futuro.
Emerge então a palavra "esperança", como cimento dos laços entre todas as palavras.
E mais não sei. Apenas compreendo que, no meio das nossas limitações, a consciência é uma energia livre em movimento,
o nosso olhar amplia-se pelo diálogo, e a mudança é possível
na solidariedade.
Por isso, o poder das alcatifas e dos tronos é afinal aparente
e oco, lançando um brilho intenso, mas fugaz, mesmo que as
coisas vistas com o olhar rente a superfície pareçam ter outras
dimensões.
Há que escavar a procura das raízes, subir pela seiva de palavras entrelaçadas e descobrir o sentido da esperança.
Gouveia, 10 de Junho de 1993

I EATRO
José Centeio

- do cenário e dos actores - evolução e transformações. 0s

ttuques que no cinema nos parecem complicados e pouco perceptííeis, e dos quais vemos apenas os resultados, no teatro estão ao nosso alcance, aguçam-nos a curiosidade e espevitamnos a criatividade. O teatro, em certas idades, estimula a criatividade e o sentido estético da dramatização, enquanto o cinema
(e muito mais a televisão) com muito mais facilidade os torna espectadores actíiicos. Não se incomodem, isto são apenas especulações.
Toda esta conversa vem a propósito ou talvez a despropósito - de uma peça infantil levada a cena pelo TIL (Teatro Infantil de Lisboa), "O Soldadinho de Chumbo". "O TIL há 16 anos
que se mantém em cena, sem parar, fazendo teatro para todos
os públicos - pequenos e graudos". Este é o 240 espectáculo
que o TIL leva a cena. "0 Soldadinho de Chumbo", conto bem
conhecido de Andersen, ganha em palco uma outra dimensão:
perde, felizmente, um pouco de dramatismo e transforma-se
num espetáculo alegre divertido. Até o final sofre uma pequena
alteração.. E a caixa de surpresas... Cala-te, boca! Segundo os
entendidos, uma mistura da revista a portuguesa e do teatro tradicional. Se assistirmos a peça não com ideias preconcebidas
de adultos já moldados por cultura(s), vivência(s) ou critérios
que fomos interiorizando ao longo da nossa vida, mas com um
coração disponível e com os olhos ctítiios da criança que talvez
ainda exista em nós, passaremos certamente um momento bastante agradável e divertido. E, quem sabe?, talvez o que inicialmente era apenas visto como um "dever" de pais seja agora um
desejo real e próximo de um dia voltarmos. E, já agora, mais
uma infonnação, o próximo espectáculo do TIL , baseado nas
fábulas de La Fontaine. Apesar de isto só ser para aqueles que
habitam na zona de Usboa, se tiverem oportunidade, troquem,
uma vez, o Jardim Zoológico pelo teatro.

-

teatro não é hábito de grandes raues na
sociedade destes nossos dias. Além da fiel "ckntela" de certos
grupos teatrais ou de certos actores (talvez por amizade, referência vivencial ou mesmo ideológica), ou dos imperativos ocasionais da moda ("Passa por Mim no Rossio"), o cidadão comum e "bem comportado" raramente troca a sua confortável e
cómoda poltrona pelo desconforto de um teatro. E uma chatice,
sofremos de reumatismo, de artrose, da coluna; a semana agitada e sem espaços de encontro cria em nós uma tremenda saudade do conforto do lar... Envelhecemos demasiado depressa,
fomos infectados por um qualquer vírus, que se passeia calmamente na sociedade e que nos transfonnou em hipocondríacos
sem cura próxima. O teatro é, pois, para uma pequena elite, que
vai resistindo as travessuras do maldito vírus.
Mesmo o teatro televisiio deu lugar as telenovelas. Ou as
pessoas trocaram de amores, o que é compreensível. Recordome, quando miúdo, numa aldeia beirá, o quanto a segunda-feira, dia de teatro na televisão, era importante para toda aquela
gente, ao ponto de interromper as jogatanas de sueca, damas
ou dominó e criar um silêncio nunca visto. Também é verdade
que, quando se era anaifabeto ou quase, a televisão não apresentava grandes alternativas. Mas, hoje, o nosso tempo é demasiado mutifacetado e nós quase nos perdemos nos jogos labinnticos das suas faces.
Se ir ao teatro raramente faz parte da nossa agenda cultural
(pecador me confesso), ir ao teatro com os nossos filhos nem
sequer deve constar da lista de entretenimentos (ou talvez conste!). Diga-se, em abono da verdade, que teatro especialmente
dirigido a crianças também não se encontra ao dobrar de cada
esquina! Especulando um pouco sobre o assunto, diria que, em
certas idades, o teatro poderá ser bem mais importante que o
cinema. O teatro, ao contrário do cinema, permite as crianças
uma proximidade com o cenário e com os actores, com a sua

"0 SOLDADINHO
DE CHUMBO"
versão e encenação de Fernando Gomes
Teatro Infantil de Lisboa
Rua Leão de Oliveira, 1
(junto ao Largo do Calvário)
1300 Lisboa
Tel.: 363 99 74

orJfaze/-me instrumento L vnssa paz:
houver bdio, que eu /e@ o amor,
Onde houver of8flsaI que eu I@wo ~ B F ~ # Q ~
Onde houver disc&râ/e,que eu leve e wil40,
Onde houver dúvide, que eu lewa a fe,
Onde houver erro, que eu leve s venhde,
Onde houver d8888p8r0, que eu leve e eapemnp,
Onde houver trlstera, que eu leve e eEsgri8iI
&;@J@

b M m t ~ razei
j que eu procure m i s consolar,
Do que ser consolado;
Compreender do que ser compm8ndido;
Amar, do que ser amado.
Pois 6 dando que se meaibe;
E perdoando que se B p&wdo;

