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António Matos Ferreira

A indústria do armamento é a ponta do "iceberg"
de um mundo onde certos poderes e situações,
para se manter ou se desenvolver, têm de o fazer
pela força. Por isto mesmo, generalizou-se
nas nossas sociedades a ideia de que produzir
armamento, mesmo de um modo disfarçado,
corresponde a evidenciar desenvolvimento
e capacidade económica e estratégica.
E, hoje em dia, mesmo chegando a nossas casas
o eco do horror e das misérias da guerra,
o fabrico de armamento permanece florescente.
2 viragem

Não se trata de uma brincadeira!
Recentemente foi apresentada a público, com larga difusão
nos meios de comunicação social, a decisão governamental de
construir um míssil portátil de médio alcance, produzido pela indústria militar portuguesa. O alcance desta iniciativa foi justificado pelo seu significado para o desenvolvimento tecnológico do
pais e para a sua capacidade competitiva nos mercados internacionais.
Quando se apresenta como conquista de uma sociedade a
capacidade de esta fabricar armamento, é extraordinário que
não se ouça - ou, pelo menos, o sussurro é imperceptível
qualquer tipo de questionamento. Contudo, vale a pena colocar
uma pequena interrogação: quem consumirá aquilo que e apresentado como deserivolvimento para alguns?
Esta pergunta não é expressão de ingenuidade! São conhecidos os argumentos relacionados com as necessidades das
políticas de defesa, ou com a importância da investigação tecnológica, subjacente ao desenvolvimento industrial-ri~ilitar,que
dê a um determinado país, como Portugal, alguma autonomia e
mesmo alguma pertinência no mercado internacional, entre as
potências médias. Tais opções e prioridades são justificadas
também pelos compromissos de renovação militar que um país,
como Portugal, assumiu com os seus parceiros em termos de
política estratégica de defesa. Em último lugar, surge sempre o
argumento de que estas medidas, se não criam directamente
emprego, pelo menos favorecem a manutenção de determinado
número de postos de trabalho.
O que está em causa não é a simples questão de se fabricar
ou não armamento, mas qual o tipo de desenvolvimento subjacente a definição destes critérios e prioridades.
E claro que os conflitos entre os povos, ou outras formas de
violência armada, não resultam só da corrida ao armamento e
dos circuitos comerciais a eles ligados. Mas a existência deste
tipo de comércio é sem dúvida um factor determinante para que
estes conflitos se desenvolvam e permaneçam.
Importa ter a coragem de insistir em que os "lobbies" militares e aqueles que, de uma maneira mais geral, têm a ver com a
fabricação de armamento, não só devem ser controlados como
reduzidos e substituídos nas nossas sociedades.
Sem este tipo de consciência dificilmente se poderá perceber que importa aprofundar um tipo (um outro tipo) de desenvolvimento, capaz de responder as questões centrais da vida
das pessoas: realização, trabalho, segurança, sentido para a
vida.
A prosperidade e a riqueza são apontadas como metas de
um sucesso social, legítimo sem dúvida, mas esconde-se que
ele resulta muitas vezes de situações estruturais de injustiça. Injustiça, em primeiro lugar, porque se legitima situações em que
a concentração de poder, de recursos e de trabalho é feita em
detrimento de muitos, normalmente da maioria da população.
Esta diferenciação em termos de desenvolvimento é sempre explicada por atrasos culturais, por falta de ambição, por situações
de corrupção, entre outras razões. Contudo, nessas sociedades
com menor desenvolvimento material, o que acontece é que
não se deu ou não se dá o investimento necessário para se superar tais situações.

~~-

A investigação e o investimento deveriam ser orientados para esses problemas prioritários: saúde, instruçáo e educação,
emprego, participação. São tarefas que têm a ver com a mobilização das consciências e não com a reprodução da ordem social e económica. O lucro é importante quando revertendo para
o conjunto da sociedade, torna-se ilegítimo quando constitui
factor que acentua as discriminações. Não se insiste num modelo de igualitarismo, desresponsabilizando a iniciativa de cada
um. Mas não basta acenar-se com um hipotético sucesso, quando este se realiza a custa da reprodução de injustiças.
A indústria do armamento é a ponta do "iceberg" de um
mundo onde certos poderes e situações, para se manter ou se
desenvolver, têm de o fazer pela força. Por isto mesmo, generalizou-se nas nossas sociedades a ideia de que produzir armamento, mesmo de um modo disfarçado, corresponde a evidenciar desenvolvimento e capacidade económica e estratégica. E,
hoje em dia, mesmo chegando a nossas casas o eco do horror
e das misérias da guerra, o fabrico de armamento permanece
florescente.
Há países com grandes problemas sociais, mas não deixam
de ser grandes produtores ou consumidores de armamento. E
esta a lógica que importa inverter. Importa inventar outros paradigmas sobre o desenvolvimento e o futuro das sociedades.
Nisto, sim, importa investir.
Não se trata de realizar votos piedosos. A ideologia antimilitarista não pode ser reduzida a um complexo dos fracos ou dos
sem coragem. Reacções deste tipo são caricaturas que exprimem posições que se furtam ao debate e correspondem a posições de quem se importa pouco com o sofrimento humano e
com um futuro para os homens e mulheres concretos de cada
sociedade. E preciso desvalorizar aquilo que durante muito tempo tem marcado a nossa cultura humana: o valor da força, e esta como último e eficaz recurso da legitimidade social.
É conveniente que se compreenda que, se se constrói armas, alguém as vai consumir. São os povos, já muitas vezes em
situação de penúria, que as pagam, que sofrem o seu impacte:
a destruição, a violência, a vida miserável daqueles que sofrem
as guerras.
Não basta apelar a paz, é preciso um mundo sem armas. A
violência e as injustiças não terminarão, mas serão geridas de
outro modo, certamente despertando outros sentimentos e outros comportamentos. Que se invista noutras técnicas que não o
armamento para põr cobro aos conflitos, que se aposte num
mundo sem armas. Não se trata de um voto piedoso, mas de
um debate sobre o desenvolvimento que efectivamente queremos para as nossas sociedades. Nem todo o tipo de desenvolvimento é legítimo, mesmo se apresentado como performante.
Não podemos querer ao pequeno-almoço café com leite e
torradas para uns, e mísseis ou obuses para outros. Há necessidade de se pensar de uma outra maneira a nossa existência e o
modo como vivemos em sociedade.
E urgente desenvolver uma cultura do desarmamento uma atitude interiorizada das pessoas em face do escândalo
que significa, a todos os níveis, o desperdício material e humano
que envolve uma economia que vive e promove a fabricação do
armamento.

Desde há muito tempo que se avalia a riqueza das nações
em função do seu poderio militar: pela sua capacidade de conquista, de preservar ou de defender essa riqueza mobilizando
poderosos exércitos. O poder militar ou industrial-militar exerce
em muitas sociedades, em diversos pontos do Globo, um domínio determinante. Os exércitos e o recrutamento foram apresentados e compreendidos como meios de permitir o exercício e a
promoção da cidadania e da igualdade. Constituiu mesmo um
instrumento importante para a socialização moderna.
Mas porque não construir-se uma outra forma de pensar e
de agir? Deverá ser a existência de um serviço cívico generalizado, humanamente solidário com as necessidades das pessoas,
a instância válida para essa socialização da juventude nos destinos das diversas comunidades. E a não violência deverá constituir o paradigma da convivialidade, como resposta socialmente
válida para limitar e contrariar a violência, a disputa de interesses particulares, as manifestações egoístas e xenófobas, a intolerância, os tribalismos agressivos, os nacionalismos ou os fundamentalismos com pretensões hegemónicas.
Pensar a vida não é pensar a "vidinha". Importa perceber
que este tipo de questões é essencial para um mundo mais justo e mais solidário. Será por este modo de estar que se joga um
futuro diferente e não pela reprodução de valores, herdados e
culturalmente dominantes, que depois se enchem de apelos, de
exortações, mas exortações que não enraizam em atitudes, em
comportamentos diferentes. Um mundo diferente pressupõe homens e mulheres livres, agindo de modo diferente.
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HENASCER
Ignacio Ramonet

Como é possível não nos interrogarmos sobre
a eficácia da ajuda fornecida pelo Norte,
particularmente a França, que é o principal
contribuinte de fundos e entrega a África,
por ano, 26 mil milh6es de francos de ajuda
pública? Experimentamos um sentimento
de indignação ao constatar que menos de cinco
por cento desta soma ti realmente consagrada
ao desenvolvimento. O resto volta, por diferentes
vias, a ir parar aos bancos franceses
ou aos paraísos fiscais europeus, as contas
dos intermediários e dos dirigentes africanos.
In. "Le Monde Diplomatique", n 470, Maio 1993, p. 13.
Tradução de Isabel Cordovil
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Acabrunhada por tragédias silenciosas, será que a África
subsariana voltará "ao coração das trevas" como a situava já,
nos anos 70, o romancista inglês Joseph Conrad? Por muito
tempo marginalizada por um subdesenvolvimento crónico que
sucedeu ao período de colonização, o continente negro parece ainda mais só após o fim da guerra fria e do afrontamento
Leste-oeste. A "renda geoestratégica", de que se aproveitava
um bom número de dirigentes, secou e a hora das reformas
drásticas chegou. Por todo o lado se exprime o desejo dos cidadãos de retomarem a palavra e, instaurarem enfim a democracia. Quanto a este aspecto, a Africa conhece uma espécie
de revolução, um "voltar-se" para si mesma, escreve Achille
Mbembe.
Neste continente esmagado, a insolente prosperidade de
alguns contrasta fortemente com o desespero da maioria, vitima das desgraças e flagelos que se abatem sobre a região:
fome, epidemias, ditaduras, desordens, calamidades materiais, guerras étnicas, êxodos do tipo bíblico (há sete milhões
de refugiados), etc. As estruturas do Estado, penosamente levantadas nos anos 60, desmoronam-se: as escolas, os dispensários, as estradas, desapareceram em zonas imensas; os
serviços públicos já não são assegurados; as zonas de não
direito proliferam, a corrupção generaliza-se; a economia
morre.
Na nova ordem económica que se desenha a escala planetária - caracterizada por uma intensificação de trocas entre
três pólos dominantes: a Europa Ocidental, a América do Norte e a zona Ásia-pacífico -, a África está praticamente excluida. Ela fica, no essencial, espectadora, para além das fronteiras da "economia global". O Norte desenvolvido parece ter cada vez menos necessidades dos seus produtos; e, por seu lado, ela não dispõe de meios para comprar os bens e serviços
do Norte.
Mesmo se a mão-de-obra é a mais barata do Mundo, são
raras as indústrias - apesar de terem vontade de se instalar
em novas localizações rentáveis - que aí se vão instalar, temendo não encontrar nem as indispensáveis infra-estruturas
de telecomunicações e de transporte, nem a estabilidade política e social. O que a maior parte dos países africanos não pode, de facto, garantir. Por causa destas carências, os custos
do funcionamento das empresas em Africa são pelo menos superiores em 50 por cento aos da Asia, onde os ganhos são pelos menos nove vezes mais elevados. Assim, os investimentos
directos secaram praticamente. Por exemplo, no decorrer dos
anos 80, 10 países do Sul receberam os três quartos dos investimentos efectuados nos países em vias de desenvolvimento; nenhum é da Africa subsariana.
Ao mesmo tempo, as matérias-primas e bens de consumo,
que representam 94 por cento das exportações africanas, viram o seu preço desmoronar-se no mercado mundial. As exportações do café, do algodão e do cobre caíram 25 por cento
e as do cacau não param de descer, desde meados dos anos
70. A isto, juntam-se novos factores de agravamento: por causa da recessão que toca os países ricos, a procura dos produtos africanos baixou; e a tendência é para os produtos sintéticos que substituem os produtos naturais, assim como a com-

pra de serviços em lugar de bens. Tendências que toldam ainda mais as perspectivas do comércio exterior africano.

EXCESSO
DE TERRAS AO ABANDONO
Nestas condições podemos admirar-nos que o continente
negro continue a reclamar ajuda e créditos?
A sua dívida externa triplicou em 10 anos passando de 63 a
183,4 mil milhões de dólares. Número colossal, se pensarmos
que ultrapassa a soma de todos os produtos nacionais brutos
(PNB) dos 46 Estados da Africa subsariana e os seus 550 milhões de habitantes... Mas relativamente modesto quando se
sabe que esta soma mal equivale ao PNB da Bélgica e dos
seus 10 milhões de habitantes.
Desde 1968, a população do continente negro duplicou,
enquanto que a produção alimentar diminuiu 20 por cento em
relação a 1970. Esta situaçao escandalosa não é resultado da
fatalidade, mas, em boa parte, da maioria dos responsáveis e,
em primeiro lugar, das políticas agrícolas segu~daspelo Norte,
muitas vezes concebidas para a exportação. E também resultado das desordens, das guerras e da insegurança nos campos, o que empurra os rurais para o êxodo, confluindo para as
cidades. Por mais paradoxal que possa parecer num continente devastado pela fome (40 milhões sofrem de fome e mais de
160 milhões de subnutrição crónica), a maior parte das terras
cultiváveis continua ao abandono. As outras são geralmente
exploradas com meios arcaicos: 80 por cento das culturas são
produto da energia humana (três quartos são mulheres); 16
por cento da energia animal; e só três por cento de máquinas
agrícolas. É por isso que, se não houver um regresso em massa aos campos e uma modernização rápida destes, as importações alimentares duplicarão de hoje até ao ano 2010, passando de 10 a 20 milhões de toneladas por ano. E a dívida exterior a crescer. Por causa deste êxodo em massa, as cidades
não param de crescer. Calcula-se que durante os dois próximos decénios, uns 500 milhões de pessoas - aproximadamente tanto quanto conta o continente agora - virão instalarse nas cidades, o que fará explodir os aglomerados com todos
os males urbanos: barracas, falta de transporte, violência, delinquência, mendicidade, doenças, tráficos ...
Estas dificuldades são agravadas por programas de ajustamento estrutural, impostos pelo Banco Mundial e pelo Fundo
Monetário Internacional, que levaram ao despedimento em
massa de funcionários, a cortes drásticos nos orçamentos da
educação, saúde e habitação e puseram em perigo um edifício
social já muito frágil. A pertinência destes programas parece
tanto menos evidente quanto um dos seus objectivos principais para pagar a dívida era o aumento das receitas de importação, vendo-se, no entanto que os preço dos principais produtos exportados pela Africa para o mercado mundial tinham
baixado, assim como a sua procura. Este insucesso conduziu
o próprio Banco Mundial a reconhecer que os programas de
reajustamento tinham "deixado mu,ito a desejar quanto ao
crescimento e bem-estar social da Africa subsariana. O dividendo por habitayite pouco progride e em ritmo que não permite a diminuição rápida da pobreza".

De facto, esta pobreza agrava-se, a tal ponto que, dos 40
países onde o desenvolvimento económico e humano é mais
fraco, 32 são africanos e, dos 27 Estados onde o sofrimento
humano é considerado extremo, 20 são africanos. A situaçao
sanitária, em particular, é desastrosa: há, em média, um médico para 25 mil habitantes ( 3 3 para mil habitantes na Europa);
e oito crianças em 10 que morrem antes de completar um ano
são vítimas de doenças que se podem prevenir facilmente pela
vacinação (tuberculose, poliomielite, difteria, tétano, etc.). No
Malawi, por exemplo, a sida atinge mais de 30 por cento da
população activa e, no conjunto do continente negro, são atingidos entre seis e 10 milhões de pessoas.
Como é possível não nos interrogarmos sobre a eficácia da
ajuda fornecida pelo Norte, particularmente a França, que é o
principal contribuinte de fundos e entrega a África, por ano, 26
mil milhões de francos de ajuda pública?
Experimentamos um sentimento de indignação ao constatar que menos de cinco por cento desta soma é realmente
consagrada ao desenvolvimento. O resto volta, por diferentes
vias, a ir parar aos bancos franceses ou aos paraísos fiscais
europeus, as contas dos intermediários e dos dirigentes africanos. Foi assim que chefes de Estado constituíram fortunas impressionantes: a do marechal Mobutu, do Zaire, é avaliada em
algo entre quatro mil e seis mil milhões de dólares ... Paris deixa fazer e conserva, a este preço, a ilusão de que o império
continua, de que o "domínio francês", como afirmava solenemente François Mitterrand em 1954, "se estende fundamentalmente da Flandres ao Congo", que a França continua a ser
uma grande potência e merece assim tornar-se membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Pactuando com uma hipocrisia generalizada em proveito dos ditadores locais que se entregam a corrupção, ao nepotismo e aos
abusos de toda a ordem contra os direitos das populações civis.
Outro motivo de indignação: a ajuda francesa (como a da
maior parte dos países ricos) está ligada a encomendas no
mercado francês. O que leva a multiplicar os "elefantes brancos", infra-estruturas gigantescas, sobredimensionadas e muitas vezes inúteis. Uma grande parte desta ajuda é militar e
conduziu a França a equipar e treinar as forças armadas que
atiram sobre cidadãos desarmados no Togo, no Zaire e no
Ruanda, por exemplo.
Presentes em muitos países de África, unidades do Exército francês permitiram por muito tempo (e ainda permitem)
manterem-se no poder dirigentes não eleitos, rodeados de verdadeiras cleptocracias, que pilham os recursos do Estado e
ofendem os direitos do homem. A recente absolvição do mercenário Bob Denard pôs a nu a sombra, a face oculta da política francesa em Africa: aguentar as ditaduras e fomentar golpes de Estado com a ajuda de mercenários...
Trinta e cinco anos de ajuda delapidada e 300 milhões de
pobres dão-nos a dimensão da catástrofe. A França perdeu a
ocasião de ajudar a criar um verdadeiro desenvolvimento; encontra-se, com alguma inquietação, diante de um continente
em queda na sua fronteira sul, no momento em que já não tem
os meios de grande ambição solidária com a Africa.
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A visão deste continente oferecida pelos grandes "media",
nomeadamente a televisão, dá-rios a ideia de uma sucursal
do inferno, percorrida pelos quatro Cavaleiros do Apocalipse.
Os "media" só o lembram em ocasião de massacres, de pandemias, cataclismos, fomes, e acabam por imprimir no imaginário colectivo a ideia de que o continente negro é um caso
perdido.

PROGRESSO
DA CRIAÇÃO ARTISTICA
Também é verdade, contudo que a África avança na boa
direcção em vários domínios. Nomeadamente em matéria de
liberdades públicas os progressos são rápidos e espectaculares. Na altura da queda do Muro de Berlim, 38 dos 46 países
africanos subsarianos eram governados por partidos únicos ou
juntas militares. Quatro anos mais tarde, metade destes países
tiveram eleições livres e puserarn de pé reformas democráticas. Reformas indispensáveis para o desenvolvimento. Sem liberdade para os cidadãos, corno impedir a virulência dos
maiores males?
A ausência da oposição política, da imprensa e de sindicatos livres ~ermitea continuacão da corru~cão,encoraia a vioIência armada e a guerra civii e proíbe que se ponha de pé soluções colectivas para evitar a fome, lutar contra a seca, partic i ~ a nos
r trabalhos de reconstrucão. Estima-se em 60 milhões
de pessoas ameaçadas de morti pelas consequências directas ou indirectas das guerras que se travam em múltiplos territórios: Angola, Sudão, Ruanda, Libéria, Somália, Moçambique,
Senegal, serra Leoa, etc.
Esta liberdade reconquistada favorece o extraordinário
progresso de uma vida artística muito importante: literatura,
teatro, cinema, pintura, música, conhecem uma espécie de
idade de oiro. Os criadores olham as suas sociedades com
olhar crítico, mas cheio de confiança na vitalidade e futuro do
continente.
A pacificação política aparece como uma condição indispensável para que uma nova geração de governantes - tais
como Nicéphore no Benim, Alpha Oumar Konaré no Mali,
Pascal Lissouba no Congo, e outros - proponha um novo
modelo de crescimento e empreenda o desenvolvimento industrial, a produção agro-alimentar, a formação dos homens, três objectivos essenciais abandonados depois dos
anos 70. E para que os Estados tirem proveito do fantástico
progresso da economia informal, que emprega já 59 por
cento da população activa, e se desenvolva sobre bases originais de redes que permitam contornar habilmente os entraves da corrupção.
Nos anos 60 e na euforia da descolonizaçao, Júlio Nyerere,
Presidente da Tanzânia, tinha fixado para a Africa o objectivo
ambicioso de alcançar os países desenvolvidos. "Nós devemos correr enquanto os outros andam." Mal aconselhada, mal
ajudada, mal governada, a Africa delapidou 35 anos. Mas o
objectivo é o mesmo e os goverriantes democráticos do continente mais jovem do planeta repetem: a Africa pode e deve
apanhar o Mundo. A descoloni.zação acaba; o renascer começa.
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Também é verdade, contudo, que a África avança
na boa direccão em vários domínios.
Nomeadamente em matéria de liberdades
públicas 0s progressos ção rápidos
e espectaculares. Na altura da queda do Muro
de Berlim, 38 dos 46 países africanos
subsarianos eram governados por partidos
únicos ou juntas militares. Quatro anos mais
tarde, metade destes países tiveram eleições
livres e puseram de pé reformas democráticas

E HISCOS

.

Achille Mbembe*

Assistimos em África a uma outra economia
política, a invenção de outros sistemas
de coerção e de outras estratégias
de exploração. Por agora, trata-se de saber,
por um lado, se estes fenómenos farão aparecer
um sistema suficientemente coerente para
impor mudanças na organização da produção
e na estrutura de classes das sociedades e, por
outro, se a submissão, a exclusão
e as desigualdades que acarretam poderão ser
legitimadas com toda a violência, que será
pública. A crise da fiscalidade, a miséria,
o movimento das populações que acompanham
estas recomposições, fazem-nos pensar que se
trata de uma luta entre predadores, que,
por essa razão, não conduzirá nem
a prosperidade nem a democracia

*Professor de Historia na Universidade da Pensiivania autor de Afriques Indociles , Karthala. Paris, 1988
In ' l e Monde Diplomatique , n 470. Maio 7993, pp 76 17
Trad de Isabel Cordovii

O bruaá sobre as transições para a "democracia" e o "multipartidarismo" relegou para segundo plano as lutas sociais complexas e sem precedentes e as recomposições internas bem mais
profundas que, em futuro próximo, há o risco de pesarem de modo decisivo sobre o futuro das sociedades africanas. Na origem
destas mutações encontram-se, por um lado, a saída de Africa dos
mercados "regulares" mundiais e, por outro, as formas particulares
da sua integração nos circuitos da economia paralela internacional, o que não é exclusivo deste continente, visto que, sob formas
mais ou menos diferentes, outras regiões são afectadas na América do Sul, em territórios da ex-União Soviética, nalgumas regiões
da Ásia. No entanto, estas consequências, em África, atingem uma
intensidade muito particular.
Este movimento estende-se num momento em que, tendo a
guerra fria dejxado de estruturar relações de força a escala planetária e tendo Africa sido "desclassificada", o continente está a realizar uma verdadeira volta sobre si mesmo. Esta volta opera-se a
uma escala dramática, com intensidade comprarável ao processo
de meados do século XIX, no momento da passagem do tráfico
dos escravos a economia dita "legítima" e que desembocou na
conquista colonial. No entanto, não devemos concluir que Africa
está a recuar e que tudo o que lá se passa é só a repetição de um
cenário e de um momento histórico que se pensava ultrapassado.
Ao contrário do século XIX, a passagem opera-se em sentido
inverso, da economia "regular" internacional e formal para zonas
de sombra cujos tentáculos, apesar de "invisíveis", não são menos
mundiais. Por outro lado, os desenvolvimentos em curso combinam-se e fazem sistema de modo tão original que o resultado é
não só a dívida, a destruição do capital produtivo e a guerra, mas
também a deflação do Estado, cujo empobrecimento, em alguns
casos, é radicalmente posto em questão.
A singularidade desta evolução é manifesta quando se considera "os efeitos reais" das políticas de ajustamento estrutural e das
dinâmicas da "condicionalidade" (condições de ordem económica
ligadas aos empréstimos internacionais, no decorrer dos últimos
dez anos). Quanto a isto, um dos acontecimentos políticos mais
importantes deste fim de século é a reconfiscação da sua independência e o colocar (subreptício) dos Estados africanos sob tutela
dos credores internacionais. Salvaguardadas as devidas proporções, esta situação lembra a que afectou o Egipto e a Tunísia na
década de 1870, quando, para saldar as suas dívidas, estes países
viram imporem-lhes regimes de tipo consular e, sobre um fundo
de dissolução da autoridade política, foram despojados de uma
parte importante dos atributos da sua soberania, nomeadamente
nos domínios financeiro e fiscal.
No final dos anos 80, inaugurou-se um modelo mais ou menos
similar. Na realidade, "o governo por procuração" que aí exerce o
Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional,os empréstimos
(públicos ou privados), não se limita a impor o respeito dos grandes princípios e equilíbrios macroeconómicos. Na prática a tutela
dos credores internacionais reforçou-se consideravelmente e traduz-se por um conjunto de intervenções directas na gestão económica interna, quer pelo controlo dos créditos, da aplicação das privatizações, da definição dos bens de consumo, das políticas de
importação, dos programas agrícolas, da compressão dos custos,
quer pelo controlo directo do Tesouro.

viragem

7

Esta situação -- que, no entanto, não podemos assimilar a um
projecto premeditado de "recoloniiração" pura e simples não
tem em si nada de propriamente iifricano, já que outros países
noutros continentes foram submetidos a essa pressao. Só que
duas importantes consequências diio ao caso africano um relevo
particular.
Por um lado, pela brutalidade clas punções que exige, as novas formas de sujeição que impõe aos sectores mais desprotegidos e mais vulneráveis das sociedades, esta forma de "governos
por procuração" faz coexistir elementos pertencentes tanto ao registo de guerra como aos de uma conduta da política civil. Será
necessário lembrar que no decorrer dos anos 80 a explicação da
"crise africana" consistia em lançar 3 responsabilidadesobre o Estado e sobre os excessos impostos a economia?
A restauração da sua legitimidade e a saída da crise dependiam, afirmava-se, da sua capacidade de se subtraírem a pressao
das exigências sociais e deixarem as forças do mercado livremente. Ora, ao querer desmantelar todas as intervenções estatais na
economia, quer sob a forma de controlos de subvenção quer de
protecção, sem tornar o Estado mais eficaz e sem lhe atribuir novas funçaes, sabotou-se as suas bases materiais, já muito frágeis,
perturbou-se, sem as reestruturar positivamente, as lógicas de
constituiçao de clientelas, e de coligações, diminuiu-se a sua capacidade de reprodução e abriu-se o caminho ao seu empobrecimento.
-

Como se sabe, os controlos, subvenções e protecções não
comportavam só uma dimensão fiscal e administrativa. Tinham
també,n um carácter distributivo e produtivo. Tudo combinado tornava-se possível uma certa coesão social e política, de coerçao,
mas também de trocas e transferências de reciprocidade e de
obrigações. Era o que tinha obstado a que a "Africa útil" tivesse
durivado para o arbítrio puro e simples e para a violência lapidar.
Era igualmente o que tinha acabado por atribuir a estes regimes
uma certa segurança social que lhos permitia obter a submissao e
a obediência dos seus cidadãos. luas, no princípio dos anos 90,
encontra-se por todo o lado, com algumas variantes, uma situação
em que o Estado deixou de ser capaz de definir os compromissos
sociais, indispensáveis não só a qualquer forma de passagem para a economia de mercado, mas também a própria produção da
ordem pública.
Por outro lado, ao deslocar para outro centro as escolhas políticas regulamentares e técnicas, nao só se transferiu para tutores
internacionais as fontes do poder E! da soberania, mas também se
desviou os fundamentos de legitiniidade e influência e se confundiu, com isso, os critérios da responsabilidade, pois os que impõem as políticas não são aqueles que se responsabilizam perante a população. O estrangulamento financeiro e a crise fiscal ajudaram aos conflitos a propósito da redistribuição das rendas e liberdades (alocação dos créditos bancários, outorga dos mercados administrativos, equipamento e infra-estrutura, repartição etnoregional das licenças "import-export", das bolsas, créditos, empregos). E que, depois de o Estado ter perdido, em quase toda o lado, não só uma grande parte das capacidades de arbitragem, so-
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bre as quais repousava grande parte da sua autoridade, mas também os meios financeiros, o poder administrativo e todo o género
de outros bens que lhe teriam possibilitado resolver politicamente
muitos conflitos, estes estalaram no campo público, levando a
uma violência que, até aí, se tinha podido conter dentro de limites
mais ou menos toleráveis, como no Quénia, Camarões, Costa do
Marfim.
A hegemonia da administração estatal talvez fosse quebrada
sob o efeito das políticas de ajustamentos estrutural e graças ao
lento e paciente trabalho de formiga efectuado pelas próprias sociedades africanas. Mas não se verificou nem uma reestruturação
do regime de acumulação d o capital produtivo, que era anunciada, nem a reinserçáo de Africa nos mercados "regulares" mundiais. Em vez disso, foi introduzido um modelo concorrente de "incoesão económica e social". No contexto do aumento do protesto
social, que prevalece desde 1989, e dos esforços das tiranias locais e dos seus suportes metropolitanos para lhe pôr fim pela força, este modelo fez desabar os compromissos (regras, direitos,
obrigações, contrapartidas) que, apesar de caros, asseguravam,
até ao princípio do primeiro choque petrolífero, a "estabilidade" de
certas formas pós-coloniais de governo. Assim, não assistimos
agora a uma "transição" para a democracia. Trata-se de um aumento violento de lutas contra a desigualdade, a renegociação
brutal das relações de lealdade e submissao, de trocas, de reciprocidade e de coerçao, termos de exclusão e de incorporação,
enfim, modalidades de sujeição legítima. Por agora, nada garante
que estas lutas levarão automaticamente a formas de governo
mais frugais, a democracia ou ao Estado de direito, pelo menos no
sentido clássico destas noções.
Pelo contrário, o pôr em cheque os princípios e forças democráticas deixa advinhar outras configurações. O futuro do Estado
em África será truncado, como se passou noutras regiões do Mundo, no seu ponto de encontro entre os três factores, que são a
guerra, a força e o capital (seja ele formal ou informal).
E o que, sintomaticamente, se assemelha a um esgotamente
do modelo do "Estado territorial", como foi previsto na carta da Organização de Unidade Africana (OUA). O dogma da "intangibilidade das fronteiras herdadas da colonização" é, de facto, maltratado,
não no sentido do descontrolo de febre separatista, levando ao fim
do quadro territorial dos Estados pós-coloniais, como na Jugoslávia (salvo, talvez, o caso da Etiópia), mas no sentido em que as
pressões de identidade, as dinâmicas de autonomia e diferenciação, as diversas formas de etno-regionalismo, as pressões emigratórias e o balançar acelerado das sociedades para uma economia
dita "paralela" modificam profundamente a organização espacial e
social do continente, a divisão das populações e o funcionamento
dos mercados.
A carta política do continente está a refazer-se em volta dos eixos regionais e internacionais do tráfico, os quais, em larga medida, cortam e transcendem os itinerários e os ares históricos da expansão do dinamismo comercial do século XIX. Assim acontece
com as melhores pistas de caravanas no Sael, com as rotas atlânticas, os circuitos do marfim e pedras preciosas que ligam a Senegâmbia ao Shaba e a Africa Austral, com os tráfegos sobre o mar
Vermelho e o oceano Indico, em zonas em que se troca, a margem das estruturas oficiais, uma multiplicidade de moedas, o que

é por vezes incitado pelas burocracias e está cada vez mais sob o
controlo do fisco, do que resta do sistema judiciário e, sobretudo,
da soldadesca.
Quanto ao resto, a importância social e económica tomada pelas fronteiras está em dificuldade de encontrar tradução política, na
medida em que elas já não separam somente os Estados, mas
tendem a tornar-se "internas" - é o que sucede nalgumas regiões
do Zaire, perante Angola, nos países dos grandes lagos, no Uganda e Sudão sul). A autonomização de regiões inteiras, de "bolsas"
geográficas e espaços intermediários constituem assim os traços
marcantes de um número cada vez maior de países, ao ponto de
numerosos conflitos etno-regionais terem origem em categorias
coloniais (alogéneos contra autóctones). A extraordinária importância dada aos antecedentes de clã e familiares, aos locais de
nascimento, reforça esta proliferação de fronteiras internas e dá lugar a emergência de práticas de exclusão e de perseguição, fazendo temer que desemboquem em verdadeiras "pogroms"; a
confirmar tais receios estão as perseguições que sofrem os "bamiIékés" e os anglófonos dos Camarões ou os lubas no Zaire, ou
ainda os massacres repetidos no Burundi e no Ruanda.
Ao mesmo tempo, surgem aparelhos armados, das organizações oficiais e paraoficiais, especializados na coacção. Trata-se,
ao fim e ao cabo, de novas estruturas de violência que assumem
várias funções. E servem de braço armado a restauração de poderes autoritários. Face aos movimentos de protesto social (desobediência cívica, manifestações na rua, recusa de pagamento de impostos, greves, boicote das actividades administrativas, multiplicação das revoltas urbanas), como a maior parte dos regimes corruptos deve o poder a soldadesca (polícia, polícia política, serviços
de segurança dita "interna" e, se necessário, divisão presidencial),
deixa-a carregar sobre os cidadáos, primeiro em operações ditas
"de restabelecimento da ordem pública", a seguir na administraçáo quotidiana da coerção (barragens na estrada, rusgas, colecta
forçada do imposto, prisões ilegais). Com a ajuda da indisciplina,
estabelecem-se pontes entre os homens da tropa e os meios do
crime e da fraude. Em certos países (Camarões, Togo, Zaire), a situação atingiu tal grau que não é exagerado falar-se em regimes
de "tontons-macoutes".

Estes "desvios" atingem várias formas. Nos Camarões, para
soltar as cadeias que a campanha de desobediência civil e económica tinha imposto sobre as finanças públicas, multiplicaram-seas
prisões e confiscações, generalizou-se a destruição ou a revenda
das mercadorias, com a desculpa do imposto, ocupou-se militarmente certos lugares de produção e de redistribuição, incendiouse periodicamente mercados, a fim de castigar os comerciantes e
as categorias sociais que tinham tomado parte mais activa nos
movimentos de protesto, e foram fechadas as lojas pela tropa. Atacando os "pequenos negócios" a que recorrem as camadas populares urbanas para subsistir, esta nova forma de repressão ameaça
a sua sobrevivência quotidiana.
Ainda para mais, a prática da coerção é agora descentralizada
e privatizada, o que favorece o aparecimento de grupos locais que
aproveitam para realizar ganhos ilícitos e ajustar contas pessoais.

Por fim, a privatização da violência pública tem fins de enriquecimento privado - a aceleração de uma "economia de sombra" sobre a qual a polícia, o exército, a alfândega e o fisco tentam assegurar os seus negócios (tráfico de droga, moeda falsa, armamentos e resíduos tóxicos, fraudes aduaneiras...). Isto abrirá caminho
para novas modalidade de domínio e controle de pessoas.
No entanto, não se insistiu suficientemente sobre o carácter
decisivo das ajudas internacionais que beneficiam este processo
de restauraçâo do autoritarismo, nomeadamente nos países de influência francesa. Ao cabo de dez anos de política socialista africana de França, o extraordinário domínio dos "lobbies" privados e a
perversão das lógicas burocráticas permitiram a consolidação de
situações vantajosas não só para os potentados indígenas, mas
também para todo um conjunto de negociantes e traficantes franceses. A teia de interesses que já caracterizavam as redes gaullistas foi ampliada e intensificou-sesob a capa de gestão de dívidas,
doações, empréstimos, subvenções, deduções fiscais. A corrupção e a venalidade não poupam praticamente nenhum sector,
nem mesmo os serviços diplomáticos. Com a privatização e os
programas de ajustamento estrutural, é a economia concessionária que toma lugar, feita de monopólios lucrativos, de contratos secretos, de concessões no sector do tabaco, dos transportes, do
petróleo, do urânio, do Iítio, do manganês, da compra de armas,
da formação e enquadramento de exércitos e milícias tribais, de
recrutamento de mercenários. Sobrevém um processo de junção,
de ligação entre as redes internacionais de traficantes e os negociantes locais, que se desenvolve e faz cair para a economia
subterrânea longas faixas de relações internacionais de Africa, permitindo perpetuar fórmulas de governo desacreditadas.
A par deste modelo baseado no rendimento e economia concessionária, existe um outro modelo, caracterizado pela inexistência de separação entre as actividades fiscais e as actividades guerreiras. Aqui, uma nova forma de organizaçao do poder, assente no
controle dos principais meios de coerção (forças armadas, prisões, massacres), nasce no quadro de territórios que náo constituem propriamente um Estado, cujas fronteiras são mais ou menos delimitadas, ou pelo menos mudam em função do acaso militar, mas onde a prática dos "roubos" das provisões, os tributos, as
extorsões de toda a ordem, sustentam bandos de guerreiros, um
fingimento de aparelho civil que participa das redes internacionais
(formais ou informais) de circulação de moeda e da riqueza (marfim, diamantes, madeira, minérios). E o caso, por exemplo, de
Charles Taylor na Libéria, de Jonas Savimbi em Angola, ou da Renamo em Moçambique.
Assim, assistimos em África a uma outra economia política, a
invenção de outros sistemas de coerção e de outras estratégias de
exploração. Por agora, trata-se de saber, por um lado, se estes fenómenos farão aparecer um sistema suficientemente coerente para impor mudanças na organizaçao da produção e na estrutura de
classes das sociedades e, por outro, se a submissão, a exclusão e
as desigualdades que acarretam poderão ser legitimadas com toda a violência, que será pública. A crise da fiscalidade, a miséria, o
movimento das populações que acompanham estas recomposições, fazem-nos pensar que se trata de uma luta entre predadores, que, por essa razão, não conduzirá nem a prosperidade nem
a democracia.
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O DIREITO
A VINGANÇA
.

Nella Arambasin

Um horror acarreta um oirtro desde que se entre
na lógica da expiaçao. Essa lógica, em que
a falta, o sofrimento e a expiação formam
um triângulo religioso indissociável, funciona
de uma maneira insidiosa na imprensa ocidental,
que não se deixa enganar por efeitos
retóricos.Não querer conceder aos eslavos
do Sul o estatuto de povos e de nações resulta,
antes de mais, de um desconhecimento total
da sua História no Ocidente. Os desprezos
resultam da ignorância, que é só por si
uma forma de desprezo.
(/n .'~spr~t",
n 193, J U I ~ Ode 1993, pp. 156-160;frad. de Paulo Meio)

10 viragem

Existe, actualmente, um direito internacional a vingança, por
mais cruel que ela seja, e isto é tanto mais verdade quanto certos povos permanecerão sempre vítimas de todos os outros povos, que, no entanto, agridem.
A actualidade deste direito que, sem razão, julgávamos obsoleto, permite pôr em evidência a eficácia de uma forma de justiça arcaica. A vingança, por mais condenada que seja no plano
jurídico quando exercida entre particulares, continua a ser aplicada a escala internacional, tacitamente autorizada ou desculpada pelas nações democráticas. Para compreender como a
agressão armada de uma nação contra outra pode obter o consentimento geral, que se transforma num consenso de facto, é
necessário reconstituir o quadro mental a partir do qual o vingador fundamenta os seus direitos e os faz valer.
A guerra entre sérvios e eslovenos e a que continua ainda a
opor os sérvios aos croatas e aos muçulmanos bósnios tem as
suas origens numa história comum cujo destino foi marcado pela criaçao da Jugoslávia em 1918; mas tem sobretudo a ver com
um mito, da "tragédia sérvia", no sentido literal do termo.
Para que pudesse haver tragédia ou destino trágico, para retomar uma terminologia querida ao escritor sérvio que chegou a
Presidente, Dobrica Cosic*, são necessários alguns requisitos:
personagens fora do comum, um povo excepcional, valores humanos supremos, aptidão para a guerra, manifestações de
grandeza dignas de serem cultivadas como exemplares "no topo da escala mundial e europeia" (1). Neste contexto, qualquer
acto só poderia ser desmesurado, a semelhança dos dos deuses, e tão doloroso como a "hybris" de que os heróis trágicos se
orgulham como se de uma intransigente altivez se tratasse. O
homicídio insere-se nesta lógica porque todo o sangue derramado reclama outro sangue, que vingue as primeiras vítimas com
novas. Responder ao mal com o mal é colocar-se na posição de
um juiz absoluto que aceita o horror do crime como consequência do direito de assassinar. O ciclo é infernal porque não tem
fim, a exemplo da família maldita dos Astridas, cujo esquema
mental é reivindicado hoje pelo povo sérvio, povo esse que definiu os signos distintivos da sua própria tragédia - "O povo do
céu e o povo da morte" (2) - e narrou a sua história em verso,
transmitida através dos séculos a imaginação popular.
Quando, na sua mensagem pascal de 1991, o patriarca Paulo se dirige aos fiéis da Igreja ortodoxa sérvia, exorta explicitamente ao exercício da vingança "na proporção de todos os crimes que lhe foram infligidos durante este século" (3). A equação
entre os mortos sérvios de ontem e os croatas de hoje estabelece-se numa base simultaneamente teórica (Lei de Talião) e ritual
(comemorativa). De facto, ela inscreve-se explicitamente numa
"tragédia" a que só se podia dar uma resposta trágica. Se "é um
crime esquecer o crime", dizem os "sábios" eclesiásticos, e se,
por outro lado, "não é fácil abafar em nós a voz do sangue humano", então não é necessário constrangermo-nos: dar livre
curso aos nossos instintos é, por outras palavras, "revivificar a
comunhão espiritual e de oração com as nossas santas vítimas".
Enquanto Electra, a justiceira de Agaménon, venerava o túmulo de seu pai como altar de um próximo homicídio sacrificial,
OS padres ortodoxos vão abrir literalmente os túmulos para aí se-

mear os germes da vingança. O ano de 1991 é simultaneamente
consagrado a memória das vitimas sérvias e refontalizado através de uma campanha de exumação e reinumação dos cadáveres da II Guerra Mundial. Esta visão macabra ajuda a memória,
mas também a imaginação, que multiplica por 14 o número real
dos mortos, assim como o das próximas vítimas expiatórias.
Ao contrario do revisionismo, que nega a existencia de factos passados, promove-se uma outra forma de revisão histórica,
que amplifica os dados verídicos em proporções tais que suscitam um ajuste de contas com a História. E revelador que um reputado historiador sérvio da Universidade de Sarajevo tenha podido proclamar: "Hoje, sobre estes túmulos abertos, não escondemos nos nossos corações o desejo de vingança." (4) Este desejo profundo é, com certeza, uma incitação ao ódio, mas é
apresentado, acima de tudo. como a única resposta possível.
aceitável, razoável, a um mal que nunca poderia ser tratado segundo uma lei jurídica institucional. Com efeito. a única lei a que
os intelectuais, a Igreja e o povo sérvio se reportam é a de Talião, que, desde a Antiguidade ao Antigo Testamento, regula as
relações do humano com o divino. É necessário confiar-se excessivamente nessa aliança para se assumir, actualmente, o papel do Grande Inquisidor. É necessário, sobretudo, continuar a
crer na dimensão sagrada da terra, do povo e da sua missão.
Esta guerra só se pode explicar a partir da dimensão religiosa, simultaneamente lírica e mítica, da História do povo sérvio.
Ela releva de uma crença que encontra numerosas razões para
se exaltar. Se o mito é uma maneira de explicar a origem dos
acontecimentos, então os servios escolheram-no para interpretar e transmitir a sua derrota perante os turcos em Kosovo, no
ano de 1389. Dessa maneira, a derrota histórica transformou-se
num triunfo trágico, o "do povo celeste" (5) oferecido em sacrifício pela liberdade. Como consequência deste combate inaugural "entre todos os eslavos da Turquia", os sérvios julgam possuir "um direito absoluto e prioritário de continuar a dirigir essa
obra" (6). A expansão do Islão no mundo, marcada por um carácter sagrado que inquieta o Ocidente, justifica de novo este direito a vingança contra os muçulmanos da Bósnia com tanto
mais radicalismo quanto é expressão de um "juramento" (7).
Promessa mantida através dos tempos, esse juramento é o do
sangue vertido, que, conforme os povos, macula ou purifica a
terra. Para poupar a Europa um sério risco de contaminação, a
adopção de uma perspectiva mítica permite aos justiceiros restabelecer a ortodoxia, tanto nas suas terras como no seu direito,
contra o esquecimento e ao arrepio do tempo presente.
Enquanto este enquadramento mental permite aos sérvios
acreditar na sua própria justiça e aplicá-la infringindo todas as
legislações, é mais difícil de compreender porque é que este cenário foi facilmente admitido pelas instâncias internacionais que
tinham o dever de o combater.
"A priori", uma política vingativa seria mal aceite se não estivesse envolta numa dimensão sagrada, que permitisse ao Ocidente acreditar que os sérvios são vítimas e não agressores.
Efeito de mimese e de catarse, a imprensa,e os "media" fizeram
sistematicamente eco da tragédia sérvia. E desnecessário contar os numerosos documentários televisivos em que os horrores
dos nacionalistas croatas, de há quase 50 anos, foram associa-

dos ao vigor das armas e dos bombardeamentos do tempo presente: de um lado, a culpa, do outro, a reparação. Como se não
houvesse imagens documentais da colaboração dos guerrilheiros sérvios com os nazis (a fim de confrontar o que é comparável), o passado sérvio surge isento de toda a culpa e a falta de
imagens desse passado dá imediatamente lugar a abundância
de imagens da vingança presente. Assim as imagens dos nacionalistas croatas do passado e dos actuais guerrilheiros sérvios
confrontam-se e anulam-se, porque colocam num mesmo plano
o presente e a história, como se se tratasse precisamente de um
palco. O seu poder de evocação permite não só evocar um passado esquecido, mas também desincarnar o presente sob a forma de representação. Assim, a história actual re-presenta-se como que por uma segunda vez, ciclica e incurável. Porque este
enquadramento televisivo pretende ajudar a compreender a
guerra, faz crer no fundamento da vingança.
Um horror acarreta um outro desde que se entre na lógica da
expiação. Essa lógica, em que a falta, o sofrimento e a expiação
formam um triângulo religioso indissociável, funciona de uma maneira insidiosa na imprensa ocidental, que não se deixa enganar
por efeitos retóricas. Na verdade, ela adopta uma perspectiva crítica que põe em questão os propósitos que a animam, ao mesmo
tempo que ai instala uma dialéctica imparável que estigmatiza o
mal. No recente artigo de Charles Lane e Theodore Stanger, publicado na "Newsweek" (8), os autores analisam "os fantasmas da
Sétvia", que, de geraçao em geraçao, constituíram um encadeamento de sangue e de crença; em vez de a romper, os autores
confirmam-na objectivamente ao alinhar em estilo telegráfico uma
página de referências históricas sobre os "seis séculos de Iágrimas" derramadas por esse povo, cuidadosamente acompanhadas
de imagens actuais sobre as perdas e sevícias que sofreu. Por outras palavras, "horror is a two-way street", conclui a legenda a imagem de um enterro sérvio, reforçando o círculo que justifica as
eternas vítimas incompreendidas.
Mesmo nos relatórios dos peritos, recolhidos no Livro Negro, a vingança acaba por triunfar nas subtilezas dessas páginas insuportáveis sobre a violação das mulheres e a incineração
dos seus filhos: "Mas isto não acontece porque uns têm razão e
os outros não." No seu livro, que acaba de ser publicado, "A
partir d'aujourd'hui, c'est Ia guerre", Suzanne Gehard, repórter
da ZDF, explica que "a política de terror brutal praticada pelos
sérvios deve ser entendida como uma vingança tardia por tudo
o que os croatas fizeram sofrer aos sérvios" (9) Para que o genocídio de hoje "possa" ser compreendido como uma libertação
legítima de guerras passadas, é preciso subentender de um lado uma falta original e do outro um julgamento divino. Tratar-seá de uma derrapagem inconsciente, provocada por reflexos antigos não controlados? Sim e não, porque, se, em última instância, estas frases assassinas confirmam conscientemente a opinião dos sérvios e os seus métodos vingativos, elas corroboram
antes de mais um cliché ocidental durante muito tempo escondido nos espíritos e que esta guerra tem frequentemente tornado
visível: a Leste vivem tribos.
Não querer conceder aos eslavos do Sul o estatuto de povos e de nações resulta, antes de mais, de um desconhecimento total da sua História no Ocidente. Os desprezos resultam da
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ignorância, que é só por si uma forma de desprezo. Nessa medida, a Jugoslávia foi sempre considerada a única versão de Estado viável e, para além do mais, inspirada pelos europeus. Por
isso não é de espantar que a mais jugoslava das repúblicas tenha difundido através das embaixadas a ideia de que só a Sérvia podia manter juntas e sob a sua dependência todas as tribos
eslavas do Sul. A ideologia sérvia d~minantedesde o século XIX
nega a todos os povos eslavos vizinhos uma identidade nacional específica: por um lado "os sérvios, com o seu carácter nacional e a sua existência como Estado, estão sob a protecção
do direito histórico sagrado" (10); por outro lado, "não se encontra traços de um Estado independente dos croatas ou dos
eslovenos. No entanto, eles existiam como tribos eslavas, depois como grupos ou populações, e foram designados em mapas históricos pelo nome de 'regiões limítrofes' de Bizâncio"
(11). De 1844 a 1964, a ideia da Jugoslávia constitui um cliché
com ressonâncias profundas, porqlie dá a tribo encarregada do
destino histórico dos seus vassaloi; imaturos e sediciosos o direito de usar sobre eles de violência.
Na ordem primitiva de uma justiça tribal, a potência guerreira, mortífera, imperialista, justifica a crueldade porque não é suficientemente evoluída para aplicar outras leis e, sobretudo, porque ela é indissociável de uma concepção de sagrado que a
prestigia. Uma vez que "a guerra define a expressão suprema
da vontade de existência nacional. Ela constitui para os povos a
mais elevada exigência moral" (12;. Este estado de espírito religioso destrói a nossa concepção cle direito e de justiça, na medida em que considera os esloverios, os croatas e os bósnios
como tribos inaptas para a união nacional (ou destino das nações) e por isso culpadas de insubmissão.
Consiernada, a Europa não se sente envolvida numa tragédia arcaica, ao mesmo tempo que finge ignorar o seu fascínio
pelo horror que ela tornou suportável, considerando-o exactamente como uma representação de um outro tempo tribal e sagrado. No panorama mediático, a ignorância histórica de uns
pode assim juntar-se aos mitos cle outros. E por isso que as
grandes nações só conseguiram compreender o único povo
balcânico que confirmava os seus clichés sobre os eslavos. Esses clichés são reconfortantes porque permitem considerar a
história dos povos sob o ângulo do determinismo, seguindo
uma evolução sempre reversível e redutível, em que o passado
e o futuro permanecem invertíveis e previsíveis. E um ponto de
vista que garante a estabilidade e possui uma capacidade satisfatória de generalização, não somente para o espírito científico
em geral, mas também para uma geração confrontada com o
desmoronamento do comunismc que não previu nem imaginou.. E evidente que, se incorporássemos nos nossos sistemas
de reflexão dados aleatórios, as rioções de irreversibilidade ou
de instabilidade construtiva, seriia necessário pensar não em
certezas, mas, sim, em futuros possíveis e imprevisíveis. Ora isso significa pôr em causa a nossia segurança e tornar visível o
nosso medo. Mais vale exorcizá-lo através do espectáculo.
Por maior que seja o horror patente a nossos olhos, infinitamente abjecto com toda a certeza, é preferível, todavia, ao desconhecido que poria em questão o que julgávamos conhecer. E assim se apazigua a consciência, especialmente a dos intelectuais.
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* Foi destituído por Milosev~cno fim de Maio.
(1) Afirmações de D. Cosic apresentadas em "Nettoyage ethnique. Documents
sur une idéologie serve", organizada, traduzida e comentada por Mirko D. Grmek,
Marc Djidara e Neven Simac, Paris, Fayard, 1993,pp. 292-295.
(2) A. Milardovoc, "Srbijanskymasovni i hrvatako pitanje" (O Movimento de Massas Sérvio e a Questão Croata), Zagreb, Globus, 1991, p. 150 in "Le Nettoyage ethni~
que'', p. 310
(3) Esta citação, assim como as que se seguem neste parágrafo, foram todas retiradas da Mensagem Pascal de 1991, in "Le Nettoyage ethnique", pp. 276-278.
(4) Declaração de Milorad Ekmetic, publicada em "Hercegovacki Tiednik",Mostar, 9 de Agosto de 1991, p. 6, in "Le Nettoyage ethnique", p. 287
(5) "Le Neftoyage ethnique". p. 286, nota 1.
(6) Ilila Garasanin, "Programa da política externa e nacional da Sérvia no fim do
ano de 1844': in "Le Nettoyage ethnique", p. 67.
(7) Declaração de Bozidar Vucurevic, deputado sémio, Presidente da autoproclamada região da Herzegovina Oriental, in "Le Nettoyage ethnique", p. 315.
(8) "Serbia's Ghosts. Why the Serbs See Themselves as Victims, not the Agressors", "Newsweek", 19 de Abril de 1993, pp. 10-14.
(9) Em anexo a "Femmes dans Ia guerre'; relatório de Tresnjevka,26 de setembro de 1992, in "Le Livre noir", Paris, Arléa, 1993,pp. 434-435.
(10) C. Garasanin, op. cit., p. 66.
(11) Albert Hudak, "Les Slaves du Sud", Paris, 1964, pp. 22-23.
(12) Roger Caillois, "L'Homme et le sacré", Paris, Galimard, 1950, 'Appendice:
Ia guerre, puissance de régénération", pp. 227-228.
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Manuel Pinto

Os meios de comunicação social
constituem
um elemento importante da vida quotidiana.
seriam' em certa
As sociedades em que
medida, i n ~ ~ t ' n p r e e n ~e íporventura
~ei~
inviáveis
sem eles, Porém, ao mesmo tempo, suscitam
'Onjunto de questões, centrais na vida
um
individual e colectiva, que se torna importante
equacionar. O presente "dossier" centra-se
sobretudo no panorama audiovisual em geral
e na televisão em particular. As mudanças neste
campo têm sido profundas nos úItimosanos e
cada um de nós está, directa ou indirectamente,
confrontado com elas, Pretendemos, com este
contributo, chamar especialmente a atenção para
duas ou três dimensões. Em primeiro lugar: espicaçar uma atitude reflexiva e crítica face
aos "media" e, em especial, face ao lugar que
ocupam nas nossas vidas, procurando interrogar
a tendência quer para o indiferentismo quer para
o catastrofismo; em segundo lugar, sublinhar
a especial importância de uma atitude
interventiva inteligente face aos operadores
mediáticos; e, por último, a urgência
de reflectirmos sobre as nossas práticas
televisivas e mediáticas em geral, enfrentando
com coragem as múltiplas questões que elas
suscitam nas nossas vidas.

1. Nos últimos anos, alterou-se profundamente o panorama
audiovisual em Portugal, seguindo, de resto, uma trajectória
com grandes afinidades noutros países. O elemento de mais peso nessa mudança foi certamente a abertura da televisão a iniciativa privada e a consequente entrada em funcionamento dos
dois novos canais, a SIC e a Quatro. Consequência imediata
deste facto: os portugueses (não todos, ainda) têm hoje uma
oferta televisiva de mais cerca de seis mil horas anuais de emissão do que as que existiam até Outubro de 1992.
2.Aentradaemcenadasnovase~taçÕesdeve~eranaIi~ada num quadro mais vasto de transformação do panorama audiovisual, em que avulta, nomeadamente, a facilitação progressiva do acesso a emissões de TV via satélite, a mudança profunda introduzida nos modos de consumo televisivo pelo uso do videogravador e do telecomando ou a difusão maciça do mercado das videocassetes pré-gravadas.

3. A concorrência inevitável entre as diversas estações de
televisão induziu a práticas mais agressivas, quer no terreno da
informação quer no terreno da programação, numa lógica evidente de conquistar e consolidar audiências. O tratamento da
actualidade na TV tornou-se mais vivo e diversificado. Todavia,
aqravo,-se, a meu ver, a tendência para a informação-espectácÜlo, o que. paradoxalmente. implica a redução do "campo" e
da "agenda" da realidade social passível de atenção. Corolário
inevitável: as oróorias forcas sociais e oolíticas tendem a adaotar-se a este modelo, sob pena de não conseguirem tempo de
4. No plano da programação, registaram-se, até agora, alguns ensaios interessantes de diversificação, mas parece evidente que os estereótipos se agravaram: nas horas de maior
disponibilidade das audiências. os programas escolhidos parecem decalcados uns dos outros, quer quanto aos géneros quer
quanto ao seu índice de exigência cultural (O seguido canal da
RTP constitui, até certo ponto, uma excepção, não fora a opção
de o converter, nomeadamente ao fim-de-semana. numa esoécie de canal temático voltado para o desporto).

5.As questões que se prendem com a qualidade em televisão (como de resto na vida, em geral) são mais complexas do
que aparentam a primeira vista e não podem ser vistas desligadas da sociedade concreta em que as estações operam. Seria
relativamente fácil conceber um projecto iluminista de TV, que
desse as "massas" não aquilo que elas gostam (como é a lógica
dominante), mas aquilo que certas elites consideram que elas
precisam. Este tipo de posição, frequente em meios culturalmente mais privilegiados, esquece, todavia, que, sendo embora
necessário delimitar o quadro de actuação dos operadores televisivos, seria impróprio de uma sociedade aberta coarctar a liberdade de projectos diferenciados. E que, nomeadamente no
caso dos canais privados, a não construção de audiências significativas traz consigo, pura e simplesmente, o apertar da torneira
daquela que é e será a sua principal fonte de financiamento: a
publicidade.
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6. Resta, porém, neste quadro, Lim problema: definir o que é
e em que consiste o serviço público de televisão, quer para as
estações em geral quer para o canal do Estado, em especial. Há
aqui, a meu ver, um campo em que o Estado tem abdicado claramente de assumir um papel que deveria ser o seu, adoptando
no seu canal uma lógica tanto ou mais comercial do que a dos
canais privados, com a agravante de para tal disponibilizar avultados contributos do erário público.

7. Perante esta realidade, as atitudes mais frequentes dos
cidadãus são, não raro, pouco abertas a reflexão e variam numa
escala que vai da indiferença ao pânico. E afinal o que Umberto
Eco, há já bastantes anos, chamava "apocalípticos" e "integrados". Uns apavoram-se com o perigo moral dos "media" e quase vêem neles centrais de conspiração organizada para arruinar
as bases da civilização ou apoucar os valores culturais. Outros
deliciam-se tranquilamente com o produto que Ihes é oferecido
e com as experiências que por interpostas pessoas e situaçoes
se Ihes proporcionam. A realidade não é certamente nem tão
negra nem tão cor-de-rosa. Os sistt?mas(neste caso, o mediático) são feitos de pessoas e de relações, existem em contextos
específicos e há uma interacção, de tal modo que entre os dois
pólos se geram permanentemente influências que importa observar e aproveitar.

8. Assim, convém notar que, se aos "media" cabe uma importante responsabilidade, nomeadamente quanto aos critérios
que orientam as escolhas e ao modo como atendem a diversidade de situaçoes e de necessidades no seio da sociedade, aos
seus utentes cabem um papel e um poder decisivos face aos
"media". De facto, o poder de mudar de canal ou de desligar o
aparelho diante de um produto qw! não satisfaz será sempre a
principal arma que têm a mão e a principal ameaça a uma estação de televisão. Mas é óbvio que a possibilidade real de tais
atitudes prevalecerem está dependente de múltiplos factores, individuais e sociais, com destaque piara a família e a escola.
9. É sabido que as crianças passam um grande número
de horas por semana diante da televisao. Tudo somado, e
bem provável que esse número exceda o tempo de aulas. E
diante do televisor que elas contactam com situaçoes novas,
que se apercebem de atitudes, comportamentos, modos de
resolver problemas, de tal modo que há quem fale da TV como da primeira escola das geraçóes mais novas. Os pais vivem esta realidade com uma grande má-consciência, porque
se convencem, quando é o caso, de que essa experiência
produz efeitos negativos. Tambéni aqui, as concepções prevalecentes nem sempre ajudam muito a enfrentar as dificuldades. Conviria talvez que, em lugar de investir a TV de um peso
excepcional, se procurasse diversificar não apenas as ocupações do tempo disponível, mas tarnbém as formas de ver televisão em família. Na verdade, muitos dos programas para a
infância nem sempre são a "bont!cada" que se julga. Há ali
muita coisa ligada as questões essenciais da vida que haveria
que explorar, o que implica, naturalmente, uma outra atitude
da parte do adulto.
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10. A escola poderá ter um papel extraordinariamente importante na educação do consumidor de televisao, não apenas
junto dos alunos, mas igualmente junto dos pais. Pensa-se, por
vezes, que o acto de ver e de ouvir é o que há de mais natural e
"evidente", não precisa de aprendizagem. Nada mais falso.
Aprender como são construídas as imagens da realidade, como
são elaborados os significados, como se pode manipular, como
se codificam atitudes e valores sociais, morais e estéticos com e
através da linguagem audiovisual, eis o que se poderia e, a meu
ver, deveria trabalhar na escola. O divórcio actualmente ainda
reinante entre a escola e o mundo dos "media" tal como estes
existem e são experimentados pelos alunos não deixa que se
possa desenvolver uma educação para a utilização crítica, exigente e responsável dos meios de comunicaçao. Ora essa tarefa em muito poderá contribuir para uma maior exigência dos
consumidores dos "media" e, a prazo, para uma maior qualidade dos conteúdos mediáticos e das formas de comunicaçao
com a (e na) sociedade.

O número de Janeiro de 1993 da revista francesa "Esprit"
dedicava uma boa parte das suas páginas a uma série de artigos de reflexão sobre um fenómeno relativamente recente no
panorama da programação televisiva. não apenas em França:
os "reality shows".
Em Portugal, apesar de alguns ensaios, nomeadamente
após o aparecimento dos canais privados de TV, o tema ainda
se refere mais a um cenário possível e provável do que a um dado da realidade. Mas, por isso mesmo, torna-se importante reflectir sobre o fenómeno e, em especial, sobre aquilo de que ele
"fala", não só quanto ao meio televisivo, mas também, em certa
medida, quanto a própria sociedade.
Mas, o que vêm a ser então os "reality shows"? No referido
"dossier" da "Esprit", Pierre Chambat e Alain Ehrenberg caracterizam este fenómeno como um conjunto de programas, normalmente colocados em horas de grande audiência ("prime time"),
nos quais os apresentadores são uma mistura de animadores
(como nos "talk shows" e nos concursos) e de jornalistas, o público desempenha um papel importante, quer esteja presente
em estúdio quer intervenha por telefone. Sobretudo, os "reality
shows" seriam terrenos em que se instalam cada vez mais domínios da vida social, que, antes, eram pura e simplesmente banidos e não permitidos, por não serem considerados com dignidade para a ocasião: referimo-nos aos assuntos mais banais do
dia-a-dia, as questões familiares e íntimas, aos casos de polícia
e de tribunais, etc. Os novos programas seriam um espaço não
apenas de exposição, mas mesmo de intervenção e de ensaio
de resolução dos problemas apresentados, frequentemente com
o concurso do público presente, ou mesmo ausente.
Como causas deste fenómeno, aqueles autores apontam a
concorrência acrescida entre canais televisivos, esgotamento
das variedades clássicas, limitações de custos conjugadas com
o alargamento das horas de emissão e com a estagnação do
mercado publicitário, fidelização de audiências e renovação das
formas televisivas, através da injunção da interactividade.
De que tratam estes programas cuja lógica "cobre o conjunto
dos géneros televisivos"? São múltiplas as receitas: indivíduos banais que vão contar histórias igualmente banais de problemas
afectivos, de desgraças sociais, de sofrimentos psicológicos, de
desaparecimentos de entes queridos, de injustiças ou de peque-

nas explorações quotidianas; telefilmes que contam estas mesmas
histórias ficcionadas. Enfim, é tudo aquilo de que o telespectador
mais comum possa dizer ou sentir: "Isto é mesmo real. Poderia
perfeitamente ter-me acontecido a mim!" O que leva Ehrenberg a
perguntar-se: "Que será que já não funciona ou funciona menos
bem, nas ficções destinadas ao grande público, para que o facto
de se saber que algo é verdadeiro tenha mais poder de atracção?
Será que o público se tornou de tal modo indiferente as imagens
de massas que a autenticidade se converteu num motivo mais forte do que a verosimilhança para o levar a prestar atenção?"
Aquele autor caracteriza este tipo de "TV de autenticidade"
em três vertentes ou traços:

1. 0 VALOR DO EXEMPLO
"Se a variedade tradicional", diz ele (p. 22), "nos distanciava
do nosso mundo quotidiano, a televerdade aproxima-nos desse
quotidiano." Tais programas assentam numa "perda de legitimidade do perito", passando a "autoridade" a advir da experiência
narrada por um igual, um qualquer.

Aqui recusa-se aquilo que constituía o cerne da televisão tradicional: evacuação de tudo o que está para além do quadro verosímil de vida do indivíduo, do tipo do herói que repara injustiças, que se ri da ordem social, que manifesta uma inteligência
acima da média ou uma coragem fora do comum. Os nossos
novos "heróis" são exemplares mas "a sua proximidade e as
suas solidariedades são as da vizinhança ou da família" (p. 26).

3. A TV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RELAÇOES
Este tipo de emissões aborda problemas mal geridos pelas
diversas instituições especializadas. "Assentando na mediação
e no aconselhamento personalizados em massa, tais emissões
encontram-se ao serviço dos indivíduos: completam ou fazem
concorrência as instituições políticas e aos profissionais de psicologia relativamente a uma gama de problemas quotidianos,
que vão dos mais íntimos aos de âmbito mais social."
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Pierre Chambat

As críticas a neotelevisão partilham uma
referência implícita: a imagem segundo a qual
"uma nação possa falar a si mesma como
se fosse uma família sentada a volta da lareira
doméstica". As emissões políticas na televisão
retomam, sob uma forma duplamente
representativa de espectáculo e de delegação,
este ideal, pondo a dialogar os governantes
sob o olhar dos telespectadores-cidadãos.
(Versão resumida de um artigo publicado ila revista "Esprit", de Janeiro de 1993.
Tradução de Manuel Pinto.)
(I) Grandes acontecimentos rftportados, mas também "construídos",
pelos "media" (N. do 1.).
(2) Conceito americano que resulta da contracção de 'information'
com 'entertainment' (N. do T.)
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(...) Nos seus inícios, a televisão pôde certamente corresponder a este modelo [da festa pública]: um único canal, de
propriedade estatal, horários reduzidos, ruptura com a rotina
diária através dos seus encontros marcados, ritualização da vida
colectiva em torno de acontecimentos excepcionais.
Com a sua banalizaçáo, a TV, convertida em fluxo ininterrupto, acompanha o quotidiano. As lantejoulas e a alegria da "televisão-champanhe", na melhor das hipóteses, não comunicam
senão a ambiência do divertimento. Devido a dispersão do público e a separação física entre os telespectadores e a cena, a
televisão, meio de massas,, não consegue senão uma fusão simulada e por procuração. E assim que, ao terminar uma sessão
de variedades, a assistência em estúdio é por vezes convidada
a invadir o palco e a confraternizar com os artistas, os animadores e até mesmo com os técnicos.
(...) A propósito disto, a centralidade da TV no espaço público leva a sobreavaliar o seu papel, esquecendo que, na sua natureza, ela tem mais de quiosque do que de boletim oficial. As
análises mais atentas enfatizam o carácter problemático de um
laço que não pode ser comparado ao que liga uma comunidade
tradicional nos seus rituais festivos nem substituir as relações
sociais ordinárias. Dominique Wolton não vê na reunião do
grande público diante do espectáculo da televisão generalista
mais do que uma "solidariedade diáfana que se instaura entre
indivíduos que em tudo o mais se encontram separados", "uma
espécie de laço especular e silencioso", que aquele autor considera, no entanto, indispensável numa sociedade individualista
de massas, ameaçada de dissolução.
Os rituais quotidianos de audiência televisiva não são de natureza idêntica a dos "media events" (1). A visita do papa João
Paulo II a Polónia, a coroação de Isabel II, o funeral do presidente Kennedy, a chegada a Lua, constituíram de facto rituais colectivos, cujo objectivo era produzir consenso. Porém, a heterogeneidade dos públicos e o grau desigual do seu envolvimento
suscitam dificuldades tremendas a determinação das condições
que fundam e reforçam um sentimento de pertença comunitária
e a fixação do limiar de implicação a partir do qual o facto de assistir ao acontecimento deixa de criar essa implicação, isto é,
quando o acontecimento deixa de ser espectáculo.
(...) Do ponto de vista da sua função política, o que importa
considerar é o efeito anestesiante do espectáculo televisivo. Enquanto divertimento, e em oposição a cultura, a televisão desvia
da acção pública. Converge aqui toda uma tradição de pensamento que desaprova o divertimento popular. Este é visto como
uma evasão, como uma fuga diante do real. A futilidade é o distintivo dos espíritos vulgares, a marca do popular. Tal atitude,
que se manifestou a cada emergência de um novo "media", coloca a TV no cume da despersonalização ou da alienação, porquanto, combinando a penetração no universo privado com o
fascínio da imagem, praticamente retira aos espíritos fracos
qualquer hipótese de escapar a sua acção. O agravo é reforçado pelo seu carácter de consumo privado: empurrada pela Iógica da concorrência, a televisão dirige-se ao consumidor e não
ao cidadão. O discurso erudito converge neste ponto com o estereótipo durante muito tempo dominante em França e que encara o divertimento como "concessão ao lado menos nobre do

ser humano". Valorizando o esforço e a poupança em detrimento do consumo convergiam o moralismo de uma França de notáveis (...), a preocupação do poder de Estado por parte das elites modernizadoras, bem como uma tradição intelectual de menosprezo pela trivialidade do quotidiano (...). Com a televisao e
a sua lógica comunicativa, o espectáculo degrada-se em consumo de produtos culturais. De lugar de encontro, momento de
excepção, torna-se tagarelice. Além disso, ao penetrar no sistema audiovisual com a publicidade e a corrida a audiência, tal Iógica altera o equilíbrio de poderes entre realizadores e administradores, em detrimento dos promotores de uma concepção cívica da televisão. Deste modo, os "media" de massas transformam a arte e a cultura em lazer, em pacotilha, isto é, nas palavras de Hannah Arendt, "devastam por inteiro o domínio da cultura passada e presente, na esperança de encontrar um material
adequado", em ordem a "prepará-lo para que seja de fácil consumo".
O espectáculo televisivo vicia o debate público, ao assimilálo a matéria de distracção ["infotainment" (2)], desligado de
qualquer perspectiva de acção colectiva: a política assume, nesse quadro, um tom polémico (os duelos), caricatura1 (os apartes), mistificador (derrapagens da informação: Timisoara, a entrevista forjada a Fidel Castro, o apagamento da reportagem
com imagens de arquivo durante a guerra do Golfo) ou trivial (os
políticos apresentados na sua vida privada como se fossem cidadãos vulgares, mistura de géneros levando a extremos como,
por exemplo, um político a mostrar dotes de cançonetista num
programa de variedades). (...) Substituindo pela sedução e emoção a troca de argumentos racionais, o espectáculo transforma
o debate democrático numa democracia de aclamação ou mesmo numa farsa vulgar.
Nesta óptica, a promoção de "faits-divers" e da vida quotidiana, a mistura de informação geral e de acontecimentos de
sociedade, a personalização dos problemas e das questões,
constituem expressão deste retraimento do político nos "mass
media, o que conduz a uma perda do sentido cívico. (...).
A televisão, encarada como espectáculo, articula-se, assim,
com a questão da apatia. Esta encontra-se no cerne dos debates sobre a despolitização, florescentes nos anos 60 e que
emergiram de novo desde há uns anos.
(...) Face a constatação da apatia, a função atribuída ao espectáculo pode ser associada a duas concepções da democracia e do papel que o povo é chamado a desempenhar nela.
A tese pragmática - que se poderia qualificar de "cínica" se
o termo não tivesse uma carga pejorativa - poder-se-ia reclamar... de Maquiavel, que aconselhava ao Príncipe a organização
de festas e outros divertimentos como meio de conservar o poder, suscitando assim a estima dos seus súbditos. Situar-se-iam
aqui os defensores das taxas de audiência e da liquidação do
serviço público (.. .).
A tese cívica assenta em pressupostos opostos. Propõe-se
restaurar "a turvação do pensamento e a dureza da vida", segundo a fórmula de Tocqueville. O indivíduo, aqui, não é anterior a sociedade e independente da pertença a um agrupamento
humano. A actividade política não seria mais uma actividade entre outras, em concorrência com outras, na utilização do tempo

livre. Ser cidadão é a característica da pertença a uma comunidade política que ultrapassa e engloba todas as restantes ligações (...).
Neste quadro, os "media", mais do que constituir um quarto
poder (...), isto é, mais do que controlar e limitar o poder político, denunciando publicamente os seus abusos, teriam sobretudo a função de suscitar o interesse pela coisa pública e de contribuir para a educação dos cidadãos (...).
Fluxo de imagens, distribuídas para cúmulo ao domicílio, a
televisao é considerada como relevando do registo da emoção
e mesmo do fascínio e não permitindo o distanciamento que o
espírito crítico requer. Daí que a especificidade da televisão seja
difícil de definir: no princípio, é sobretudo concebida como um
meio de difusão, uma justaposição de cinema, de jornal televisivo, de teatro, de circo, de "music-hall" e de cabaré. (...)
O modelo cívico está, sem dúvida, em perda de velocidade
(...). Não se deixa de gritar o declínio do civismo e o desaparecimento do debate; a televisão, cujo requisitório se enriquece com
as inovações recentes, encontra-se entre os primeiros acusados. Todavia, sem minimizar os problemas nem fazer a apologia de tudo o que é novo, torna-se forçoso constatar que a reprovação moral não faz justiça ao fenómeno da neotelevisão. Diversa nas suas manifestações - não se reduz aos "reality
shows" e tanto produz o melhor como o pior -, esta relação
nova com o telespectador dá conta de transformações em curso
no espaço público, sob o efeito conjugado da ideologia da comunicação e da crise do modelo republicano. (...)
As críticas a neotelevisão partilham uma referência implícita:
a imagem segundo a qual "uma nação possa falar a si mesma
como se fosse uma família sentada a volta da lareira doméstica". As emissões políticas na televisao retomam, sob uma forma
duplamente representativa de espectáculo e de delegação, este
ideal, pondo a dialogar os governantes sob o olhar dos telespectadores-cidadãos.
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A cadeia CNN, especializada na difusão ininterrupta de noticias e actualidades de todo o Mundo, está na origem de uma
verdadeira revolução mediática

Beirute, 1985. Um avião da TWA acabou de ser desviado.
Mas sobrepõe-se-lhe o destaque de um outro acontecimento: o
3uspense" criado i volta do aeroporto pela CNN (Cabíe News
Network). De facto, começou nesse dia uma "directa" de 17
dias, retransmitida em tempo real 24 horas sobre 24 horas pela
cadeia norte-americana CNN. O impacte é planetário. A informação, sustentada e retransmitida por cinco satélites, pode ser
captada em toda a Terra. Torna-se, ela própria, um acontecimento.

lo

Mounty Berrah*

Bagdad, 1991. É a guerra. entre o Iraque e o resto do Mundo apenas subsiste o fio ténue de uma voz que liga o terreno de
operações a milhões de lares. E a voz de Peter Arnett, repórter
da CNN.

Moscovo, 1991. A CNN produz a grande parangona (o
'íscoop'') do ano ao anunciar a demissão de Mikhail Gorbatchov
do seu posto de secretário-geral do Partido Comunista. Já a
queda do Muro de Berlim e as manifestações da Praça Tiananmen tinham consagrado a preeminência da CNN na rede internacional.

0 GIGANTE DA INFORMAÇAO

A imprensa escrita, a televisão impóe a rapidez.
Para subsistir face a concorrência televisiva,
a imprensa escrita hesita cada vez menos em dar
informação sem verificação ou sequer acompanhada da menção clássica "segundo
uma informação que não pôde ser verificada".
A televisão é também um estilo, que privilegia
a emoção, o acontecimento vivido, mais do que
a análise ou a reflexão, arrastando a imprensa
escrita para uma modificação na maneira
de abordar e apresentar a actualidade.
(Na ediçao do "Courier", este artigo é acompanhado com imagens do avião da
TWA desviado em Be~rute;do noticiário de Moscovo, em 1988; da Praça Tiananmen;
dos distúrbios de 10s Angeles; de Bush na /\rábia Saudita, durante a crise do Golfo:
e de Peter Arnett, a emitir do Iraque)
*Socióloga e jornalista argelina. Vive em Washington, D.C., onde colabora no
" l e Monde Diplomatique" e em "Panoramiques".
In "Le Courier de I'UNESCO", Out. 92. Tradução de Maria Adelaide Pinto Correia
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Foi sobre o duplo alvo da informação em estado bruto e das
notícias internacionais subestimadas pelas concorrentes que a
CNN construiu o seu empório. Também não despreza os acontecimentos "menores" ("faits-divers") nem o mundo dos negócios, que, entretanto, são já um alvo superexplorado por três outras grandes redes: ABC, CBS e NBC. Premiada pela cobertura
do tremor de terra em São Francisco e pela do "crack" da Bolsa
em Outubro de 1987, a CNN pulveriza os recordes de audiência
com a retransmissão do salvamento de uma criança caída num
poço; a da auditoria do juiz Thomas, candidato ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos e acusado de imoralidade por uma
antiga colaboradora; ou a do processo, por alegada violação,
Smith "versus" Kennedy.
A CNN é constituída, de facto, por duas cadeias: CNN 1, captada por 55 milhões de lares americanos, e a CNN Headline
News, recebida por 35 milhões de casas ligadas por cabo. A primeira manda para o ar um telejornal de duas em duas horas, a
segunda oferece um jornal permanente, actualizado de duas em
duas horas. Ambas se adaptam a actualidade com maleabilidade.
O centro de Atlanta emprega quase metade dos jornalistas e
técnicos das duas cadeias, as quais estão ligadas por satélite a
uma dezena de secretariados regionais e outros tantos secretariados por países. As suas imagens são retransmitidas por mais
de 200 estações independentes dos Estados Unidos e uma vintena de estações asiáticas, europeias e latino-americanas, onde
figuram em todos os boletins de informação.
Se é verdade que a CNN é a maior empresa de informação
dos nossos dias, também é certo que a universalidade do seu

público levanta problemas, sobretudo de ordem ética, quer aos
espectadores quer aos profissionais. Do ponto de vista da democratização da informação, há conquistas evidentes: acesso de
muito mais pessoas aos elementos da vida política e social até
agora reservados aos políticos e aos especialistas, possibilidade,
para os telespectadores em cujos países a informaçao é controlada, de dispor de comentários e análises elaborados por especialistas independentes; liberdade editorial, conferida pela cobertura de um acontecimento em directo e em tempo real. São vantagens garantidas pela conjunção da democracia e da tecnologia, que asseguram a imprensa o estatuto de "quarto poder".

Mas os problemas levantados são desmentidos como o impacte desta rede planetária que só funciona num sentido: do
Norte para o Sul, possuindo o emissor simultaneamente a tecnologia, os meios financeiros e a primazia do discurso. No Sul, a
realidade é muitas vezes marcada pela falta de apoio a informação -- ou, pior ainda, pela sua manipulação. A liberdade de imprensa é ai, muitas vezes, uma noção abstracta, quando não tabu. A questao do conteúdo e da objectividade da informação
que vem do Norte dilui-se na questão mais premente da sua disponibilização.
A coisa complica-se se o emissor, nos seus jogos de poder,
decide fazer silêncio sobre certos factos. Aos inconvenientes de
uma informaçao unidireccional e aos constrangimentos de uma
lógica outra, soma-se então, para os telespectadores do Sul,
uma forma inegável de censura.
Estes efeitos provocam no telespectador, no Norte ou no
Sul, um mal-estar que se exprime por reacções contraditórias de
identificaçaoirejeição. O resultado é devastador, porque a televisão, servida pelo poder da imagem, impôs-se como o "medium"
mais credível - embora, simultaneamente, evidencie quanto é
facilmente manipulável. Introduz uma filosofia da informação na
qual a rapidez se equipara a eficiência e a imagem a verdade,
arrastando nesta deriva a imprensa escrita e a fotografia de imprensa, que ficam armadilhadas pela lógica das câmaras, que
conseguem fazer enquadramento, quando não o são também
pelas "necessidades" de urgência ou de obter um "scoop".
A imprensa escrita, a televisão impõe a rapidez. Para subsistir face a concorrência televisiva, a imprensa escrita hesita cada
vez menos em dar informação sem verificação ou sequer acompanhada da menção clássica "segundo uma informação que
não pôde ser verificada". A televisão é também um estilo, que
privilegia a emoção, o acontecimento vivido, mais do que a análise ou a reflexão, arrastando a imprensa escrita para uma modificação na maneira de abordar e apresentar a actualidade. Numerosos artigos são pensados agora como cenários com jogos de palavras, "suspense", saltos, quedas. Muitos artigos da
imprensa escrita serviam como referências; actualmente, com
algumas excepções notáveis, apenas reproduzem a fugacidade
da imagem, passando o jornalista a ser mais testemunha que
observador, tal como uma câmara.
A imprensa aproveita também da televisão a figura da "estrela" e os jornais publicam cada vez mais fotografias dos autores,
-

tornados produtos mediáticos. As políticas redactoriais são
substituídas por técnicas publicitárias, martelando as palavras,
usando expressões de um léxico muito específico dos "media".
A imprensa escrita é obrigada a seguir a televisão nos "temas
do momento", negligenciando factos importantes mas sem "glamour". Os grandes títulos acabam por ocultar acontecimentos
que são consideráveis. Todos estes factores conjugados desembocam em simplificações excessivas e na exposição dos
factos fora do seu contexto.

Das leituras que fizemos acima surgem esquemas surpreendentes. Em primeiro lugar, um mundo a cinco dimensões, segundo uma ordem de prioridades variável: os "faits-divers", a
política (por vezes, confinada aos "fait-divers"), a meteorologia,
os negócios e o desporto. A rádio, a imprensa e a televisão testemunham quotidianamente esta nova ordem das coisas. Têm
um efeito redutor inquietante, resultado paradoxal do efeito de
aumento e de repetição entregue a multidão, ao subdesenvolvimento, a doença e a intolerância. Esta imagem não é privilegiada por si mesma, mas decorre do favor dado aos temas-choque, porque esses é que fazem bons "scores" de audição.
Face ao Sul de todos os perigos, o Norte acaba por se rever
num espelho deformante. Basta viver num subúrbio calmo de
Washington para nos apercebermos até que ponto a imagem de
"capital do crime" - não negaremos que há muitos crimes ... é parcial e enganadora. Mas é evidentemente mais "saboroso"
abrir um telejornal com as ilegalidades de um "dealer" ou as
acrobacias da Madona do que a mostrar a abnegação dos bombeiros voluntários ou as virtudes burguesas cultivadas pela
maioria silenciosa.
Mas o perigo para o Norte é menor, porque aqui pode-se sustentar desafios, construir pára-choques. Ao contrário de uma ideia
muito generalizada, a informação americana não é um bloco monolítico, apesar da dominância das grandes redes. Existe uma
multidão de jornais e de estações independentes; eram 70 em
1972, agora contam-se em cerca de 300. Recolhem aproximadamente um quarto da audiência e estão protegidas por uma legislação severa, mecanismos de regulação próprios da sociedade
americana, da sua concepção e da defesa das suas liberdades.
Pelo contrário, os problemas inerentes a mundialização da
informação levantam-se com acuidade nos países do Terceiro
Mundo, que não podem opor-lhe nem a credibilidade dos seus
"media" nem a sua percepção do entrecruzamento de interesses no Mundo. Nestes últimos anos, o sistema planetário de informação tem revelado as carências gritantes do Terceiro Mundo, mais do que as suas disfunções. A preponderância da CNN,
cujo promotor pressentiu no momento exacto que a informação
seria o objectivo máximo do próximo século, o Sul opõe ainda
debates, talvez ultrapassados, entre sectores público e privado,
liberdade de imprensa e controle do Estado, liberdade de expressão e tabus arcaicos, abertura e confinamento.
No Norte, o debate sobre os efeitos perversos da comunicação em sentido único está mais avançado. Também aí, a CNN
está na brecha.
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Jean-Claude Guillebaud

Este reino da imagem que se estende a todo o Planeta, esta
hegemonia cultural da televisão, são, perturbadores porque escapam largamente a inteligibilidade E um império que obedece
a leis não dominadas, que põe eni jogo mecanismos emocionais que ninguém controla. Rayamente uma criação foi tão independente dos seus criadores. E corno um génio ambíguo e proliferante, transportador de símbolos aleatórios, instrumento explosivo e cheio de inesperados, ccm um imenso poder e bem
mais imaturo do que se imagina. E um império planetário cujo
rei é uma criança.
O que dissemos antes não corresponde a conjecturas gratuitas. No que se imprime sobre u1n ecrã catódico, na mensagem que se transmite de uma ponta a outra do Mundo, está escondida uma parte de mistério. Niriguém poderá prever antecipadamente que espécie de sinal será realmente trocado entre
os homens, por interposto ecrã. Nem o jornalista, nem o técnico
de audiovisual, nem o político instalado sob os "spots" do estúdio, nem os criativos sabem o que "vai passar na antena", como
se diz. Porquê? Porque a televisão, pela sua própria natureza,
produz globalmente uma mensagern que não é palavra, nem reflexão, nem imagem pura, nem diiplicação do real, mas uma
mistura complexa de tudo isso. Tão complexa, de facto, que ninguém tem capacidade para a gerir totalmente.
Na televisão, um gesto ínfimo apanhado pela câmara pode
anular subitamente o conteúdo do que se está a dizer; a força
imprevista de uma única imagem r~odeapagar o significado de
mil palavras que a acompanhem; o dramatismo acidental de um
"directo" de poucos segundos pode acender de repente, em miIhares de casas, um incêndio de emoções. Um silêncio, um simples silêncio, pode transmitir mais informações - em sentido
estrito - que um discurso abundante. O olho da câmara é impiedoso, de uma autenticidade incfizível, com uma capacidade
misteriosa, para comover ou convencer, uma essência difícil de
dominar. E o chamado "acaso organizador", que nos devia obrigar a ser bem mais modestos do qiie habitualmente.
É mais fácil insistir no carácter poderosamente manipulador
da imagem - e não seremos nós a negar esse poder, mas
apontar-lhe-emos limites. O génio literalmente subversivo da televisão salta as fronteiras (antenas parabólicas), faz trampolim
com os satélites, escapa-se a todas as censuras - mas não te-
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ve qualquer intervenção na queda do comunismo. A guerra do
Golfo e o delírio televisual que a acompanhou demonstraram,
de resto, que mesmo em democracia, as opiniões públicas podem ser momentaneamente petrificadas, politicamente neutralizadas por uma superabundância (calculada) de imagens.
Este incontestável poder manipulador explica que a televisão constitua, em todos os países do Mundo, uma arma política
de primeira importância. Recordemos que em 110 países recenseados para o efeito, os audiovisuais estão legal e directamente
controlados pelo Estado. Em todos os outros - mesmo os mais
democráticos -, o poder político nunca renunciou totalmente a
exercer a sua influência sobre o pequeno ecrã. As consequências e derivas da "paisagem audiovisual" alimentam um debate
permanente e nebuloso.
Mais ainda. Na realidade, a irrupção desta "hegemonia televisual" perturba até aos seus fundamentos essenciais o próprio
funcionamento da democracia. A televisão sabota a influência
dos corpos intermediários e das instituições representativas (Assembleia Nacional, etc.); substitui parcialmente o princípio electivo pelo reino fugitivo e incerto das sondagens de opinião; privilegia o efeito do anúncio a custa da acção política propriamente
dita; incita os políticos a jogar ao eixo com "golpes mediáticos";
e, mediatizando a instrução criminal, põe em questão o próprio
sistema judiciário. Poder-se-ia prolongar indefinidamente esta
série de verificações.
Demostra-se "quod erat demonstrandum": a democracia representativa, literalmente metamorfoseada pela televisão, já não
obedece totalmente aos seus princípios fundadores nem aos
mecanismos precisos que os seus teóricos inventaram, de
Rousseau a Tocqueville, de Montesquieu a Adam Smith. Já está
sob os nossos olhos um modelo político novo, ambíguo, imperfeitamente conceptualizado. E uma "democracia mediática", a
qual nem as constituições nem as leis estão adaptadas. Daí este
interminável mal-estar que perdura a respeito da televisão. Podemos bem apostar que é uma mal-estar que não se vai dissipar tão cedo.
Podemos tentar discernir o que está em jogo. Face a este
instrumento inaudito, surgido inopinadamente há poucos dezenas de anos, face a esta "coisa" ainda misteriosa, que escapa
largamente a inteligibilidade e ao controle, estamos todos na fase de tentativas de aprendizagem. Aprendizagem da manipulação, onde haverá certamente muitos progressos; aprendizagem
como cidadãos-telespectadores. Estes têm de aprender a desemboscar as mentiras, a descodificar a falsa evidência da imagem, a resistir aos "matraqueamentos catódicos", que ainda suportam muito passivamente. Entre os dois tipos de aprendizagem desenrola-se uma corrida de fundo, em que o grande alvo
é a democracia. É um estranho paradoxo: a televisão é futurística e é arcaica. Estamos face a ela no estadio do pensamento
mágjco.
E preciso sair daqui. Mas pelo lado certo.
In: "Le Courier de I'UNESCO", Out. 92.
Traduçao de Maria Adelaide Pinto Correra

AS BARREIRAS
.

José Centeio

sempre nossa sociedade um certo pudor em encarar o &tro e o amor que lhe
devemos como uma realidade que nos é próxima. Inventaram-se
sinónimos para que não se confundisse amor com desejo (pecado) e sexo (concretização do pecado). Os cristaos chamaram-lhe
"caridade" e, sem se darem conta, substituíram um valor com duplo sentido (dar-receber) por um acto unívoco (dar). O mesmo
aconteceu com a solidariedade, olhada sempre, ou quase sempre,
de forma unívoca. Resta-nos a amizade, forma envergonhada e
pudica de assumirmos o nosso amor pelo outro. O amor é algo
que nos amedronta, é o demonio a espreita, é o perigo a esquina.
E, nesta lógica, nem tudo está ao mesmo nível, por isso se ergueu
uma escala qualitativa de medição de "pecados de amor" (jogos
infantis,jogos da adolescência, adultério, homossexualidade,prastituição, etc.) e uma outra valorativa, baseada na dependência, dos
vários tipos de amor (amor de pai, de mãe, de mulher, de filho...).
Estilhaçámos o amor e, ao fazê-lo, fomos atingidos pelos seus estilhaços. Por outro lado, ao construir essas escalas, valorizou-se o
aspecto funcional e de dependência do amor em detrimento da relação. O amor é antes de tudo uma relação em dois sentidos (eu e
o outroio outro e eu; eu e o mundo10 mundo e eu; o outro, o mundo e eu), é uma forma de estar com o outro e com tudo o que o rodeia e não um qualquer jogo de entretenimento. E a afectividade é
uma das formas de expressarmos esse amor.

E assim, através das barreiras erguidas em nome da moral
natural, foram-nos castrando desde a mais tenra infância, impedindo que nós próprios pudéssemos descobrir a(s) forma(s) de
expressar o nosso amor, a nossa afectividade. No labiríntico jogo
da moral e da dependência, todos nós, homens e mulheres, fomos sendo capazes, melhor ou pior, de encontrar formas de exprimir, esconder ou recalcar o nosso amor e a nossa afectividade. E elas foram certamente marcadas por pequenos acontecimentos aos quais muito raramente damos a importância devida.
Mas, como diz a canção, "a vida é feita de pequenos nadas...".
E, ainda hoje, é frequente vermos pais a não quererem que o filho "macho" brinque com bonecas, a menina com carros, ou ainda que os filhos não andem com este ou com aquela porque
"elelela tem umas maneiras um pouco esquisitas...". E não tenhamos ilusões, porque todos nós (homens e mulheres) alimentamos a sociedade que acusamos de ser "machista". Mesmo se
teoricamente nos dizemos as pessoas mais abertas deste mundo, na prática lá se vai a teoria pelo mar dos preconceitos abaixo. Em toda esta lógica existe um aspecto curioso, pelo que significa de contraditório num processo educativo interiorizado desde há já longínquas gerações, mesmo se raramente lhe prestamos atenção. Numa primeira fase da nossa meninice habituamnos a beijar os tios, os primos, parentes próximos e não próximos, vizinhos... Mas, quando nos aproximamos da adolescência,
começam a estender-nos a mão, mostrando-nos com esse simples gesto, que o beijo, sobretudo entre homens, começa a ser
proibido. "Os homens não se beijam, dao um 'passou-bem'." Ou
então alimentam-se os jogos de sedução para mais tarde os
proibir. O amor deixa de ser um valor de relação entre seres, para se tornar um jogo com parceiros bem definidos, e estabelecem-se então as escalas qualitativas e valorativas do amor.
Essa lógica acompanhar-nos-á pela vida fora e marcará, de
forma mais ou menos forte, a maneira de exprimirmos a nossa
afectividade e o nosso amor pelo outro. Ela impede-nos, pela vida fora, de dizer ao outro o quanto o amamos: se for do mesmo
sexo, porque isso é contra natura; se for do sexo oposto, porque isso pode ser interpretado em termos de desejo. Habituámo-nos de tal forma a reprimir os nossos sentimentos que, por
vezes, a afectividade dos outros nos incomoda. Instala-se em
nós o medo de transgredir as normas, do olhar repressivo dos
outros, ou a culpa de um crime que não cometemos. Filhos de
uma moral que dividiu, para melhor se impor, o amor em caridade, solidariedade, amizade, desejo e sei lá que mais, perdemos
muitas vezes a oportunidade de dizer ao outro o quanto ele é
importante para nós. E, quando sentimos essa falha na nossa vida ilusoriamente preenchida pela falta de tempo, por vezes é
demasiado tarde para aqueles que perderam a oportunidade de
amar. "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei."
Loures, Outubro 93
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Manuela Silva

"L'essentiel ne S'enSeigne paS. 11 se révèle
à chacun dans I'intime, comme une annonciation
quê iilUrmurê I'eSpéranCe."
Marcel Légaut
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ao o conheci pessoalmente, mas foi como se com ele tivesse
convivido na procura do essencial da nossa condição de seres
humanos e de cristãos do século XX.
Para esta proximidade, contribuíram dois factores: o meu relacionamento profundo com alguém que o conheceu de perto; a
leitura de quase todos os seus livros.
Nunca estive em Mirmande, pequena aldeia do Drôme, onde
Marcel Légaut levou uma vida de camponês e pastor desde os
seus 40 anos; mas tive o privilégio de ir tendo ecos pessoais
desses encontros em que Marcel Légaut partilhava com quem o
procurava o fruto da sua reflexão e caminho interior.
Quem é este homem?
Marcel Légaut nasceu em 1900, em Paris, e teve uma vida
de quase um século, pois é já com 91 anos que, em viagem para fazer uma conferência na Suíça, a morte o surpreende.
Matemático de formação, foi professor nas universidades de
Rennes e de Lyon. Aos 40 anos, decide, porém, dar um rumo
novo 8 sua vida, Casa e vai viver uma vida de agricultor e pastor, na regiáo do Drôme. Vida austera, própria de um agricultor
de montanha. Vida silenciosa também, em aue é ~ossíveldecantar e aprofundar a experiência e torná-la o r ~ ~ i neacriativa
l
Com esta sua opção, Marcel Légaut sela com a prática a
sua convicçáo de que, para um melhor equilíbrio humano, é necessário combinar o trabalho intelectual com o trabalho manual.
"Um intelectual que não tenha tido, na sua vida, um contacto
concreto, manual, não pode ter um pensamento verdadeiramente sólido." (in "Quéstions à...", p. 22.)
E a sua maneira realista e empenhada de chamar a atençáo
para a necessidade de uma reforma profunda do sistema de ensino e, em particular, do ensino superior.
Depois de mais de 20 anos deste tipo de vida, austera, silenciosa e centrada na meditação, Marcel Légaut publicou, em
1962, nas Editions du Seuil, "Travail de foi", uma obra que só
mais tarde viria a ser devidamente apreciada (reedição revista
de 1989). Destino diferente conheceu o seu livro "lntroduction a
I'intelligence du passé et de I'avenir du christianisme", publicado
pela primeira vez em 1970, nas edições Aubier-Montaigne, e cuja ediçáo de 50 mil exemplares se vendeu rapidamente.
A partir daqui, Marcel Légaut publica uma vastissima obra
sempre com grande sucesso.
Marcel Légaut não é um teólogo no sentido académico e
formal do termo, mas é, seguramente, um dos cristãos deste século que ousou fazer uma reflexão pessoal profunda sobre o
sentido da vida humana e seu desenvolvimento, a luz da fé no
Deus que se revelou em Jesus Cristo. Homem de experiência interior, que acredita no ser humano e nas suas potencialidades
criativas. Homem de fé em Deus (e náo de crenças sobre Deus)
que alicerçou a sua fé sobre a intensidade da sua própria expe-

riência humana. Homem de Igreja, lúcido sobre as fraquezas da
instituição, mas consciente de que são os próprios cristãos que
devem agir no interior da Igreja institucional para lhe insuflar a
sua vitalidade pessoal e assim ajudar a uma transformação necessária. Homem do seu tempo, atento sobretudo as mutações
profundas em curso ao nível da organização da sociedade e,
principalmente, no que se refere a ciência-tecnologia e a comunicação e seus reflexos na alma humana.
De Marcel Légaut se pode dizer que ele pressentiu que vivia
numa época e não num período da história e que não se recusou a comprometer a sua liberdade na construção de um sentido de futuro. (1)
Homem de meditação e oração, para quem o Evangelho é
fonte inesgotável de descoberta. Nas palavras do próprio Marcel Légaut: "O Evangelho tornou-se para mim qualquer coisa
de real, de vivo e não simplesmente uma moral, uma regra de
conduta. E mais ainda, o Evangelho tornou-se para mim, através dos múltiplos condicionamentos da sua origem, através
das peregrinações que o espírito humano conheceu no passado até aos nossos dias, o testamento daquele que, a força de
ser conhecido, revela nele um absoluto que convida a adoração." (2)
Por último, falta reconhecer ainda que Marcel Légaut é o homem do compromisso. "Engagement", "mission", são palavras
frequentes dos seus escritos, palavras que são o eco de uma vida pessoal vivida como fidelidade ao Ser profundo, nas suas
múltiplas relações: consigo mesmo, com os outros, com a Natureza, com o passado, como o futuro, com o Absoluto.
Poderia continuar esta apresentação referindo algumas das
teses de Marcel Légaut; mas porque não devolver antes a palavra ao seu autor, deixando que o leitor faça a experiência de saborear também a sua maneira de expressão? Advirto apenas
que a escolha dos textos não pretende captar toda a riqueza do
pensamento de Marcel Légaut. Deve ser entendida como apenas alguns respigos sobre as diferentes temáticas de que se
0CUI)OU.

FRASES
QUE RECORTAM UM ITINERARIO
DE MATURIDADE HUMANA E ESPIRITUAL

'Assim como a respiração faz entrar nos pulmões o volume
de ar que eles podem conter para rapidamente o expulsarem e
recomeçarem indefinidamente o mesmo processo de uso e
usura, assim a vida do ser humano ganha ritmo e desenvolve-se
a partir dos bens de que ele se apropria e que depois rejeita
quando o não satisfazem. E apenas graças a uma actividade interior que o ser humano alimenta a sua humanidade e a faz
crescer. " ("L'Homme a Ia recherche de son humanité", p. 12)

"Nas horas críticas, em que o ser humano se confronta com
um impossível que lhe é necessário, o desespero ronda a sua
volta. Frio e mudo, o desespero vai-o minando no decurso do
tempo, esvazia de substância o presente e arruína por antecipação o futuro, retirando-lhe a sua razão de ser. (...) Estas vertigens
são consequências normais da grandeza do ser humano. A semente de ser que nele se esconde manifesta-se assim de modo
singular. Como é grande o seu poder de germinação para tanto
o perturbar quando ele o despreza." (Ibidem, p. 22)

"O amor, ao despertar reclama o dom de si integral, não só
por algum tempo, mas para sempre. Através desta exigência manifesta a sua relação com o todo do ser humano. Através desta
qualidade que lhe é essencial, o amor transcende a natureza dos
bens que se renovam sem cessar e de que cada um de nós diariamente se alimenta. Se o sentido do definitivo nao está presente no amor de maneira absoluta, o amor, por mais elevado que
seja, ainda não atingiu um nível propriamente humano." (Ibidem,
P 34)

"O amor humano não pode manter-se ao seu nível se não
houver recolhimento, porque só o recolhimento permite que cada um se torne presente a si próprio. (Ibidem, p. 38)
"

'Ao contrário do amor e da paternidade, a morte não se inclui em nenhum instinto. (Ibidem, p. 65)
"

"O ser humano avança de maneira decisiva na sua lenta
progressão em direcção ao seu ser potencial, quando descobre
o sentido da sua morte através do espírito fundamental que animou a sua vida." (Ibidem, p. 74)
"Pela sua própria estrutura, o ser humano tem uma vocação
criadora. Ele não se torna ele próprio senao criando-se. Toda e
qualquer outra maneira de se fazer, o atrofia e degrada. Há uma
força que o amarra ao imobilismo da matéria. Mas, se, por um lado, há nele, profundamente enraizados, a necessidade e o desejo de criação, o ser humano não possui em si mesmo os meios
de os satisfazer. Ele é capaz, tão-somente, por fidelidade ao melhor de si próprio, de acreditar que a actividade criadora lhe é
necessária e possível e de se preparar para ela com atenção e
com esperança. " (Ibidem, p. 115)
"Quando o ser humano se deixou levar em cada instante pelos acontecimentos e nunca viveu senao a superficie do seu ser,
a evolução fisiológica e psíquica da velhice acaba por adormecê-10 sobre si mesmo, se é que ainda há necessidade disso; a
sua resignação ao destino faz o resto. Exceptuando o medo da
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morte, nada mais é questionado por ele, porque viveu o dia-a-dia sem verdadeira existência por si próprio, como se estivesse
fora do tempo e autónomo. Pelo contrário, o ser espiritual interiorizou e tomou consciência da sua própria existência a tal ponto
que, quando termina o período activo da sua vida, não é assim.
Esforçou-se sempre no sentido de rnaior autenticidade e maior
lucidez, o que o conduz as opções fundamentais da fé em si e
da fé em Deus. Agora, por causa de todo o seu passado e pelo
que se tornou, deve perseverar; de outro modo, esta vida tornarse-ia um impasse onde ele iria até perder o sentido daquilo que
outrora foi a sua conversão ao humano e a Deus." (Ibidem, p.
26)
"O compromisso ("l'engagement") é de outra ordem se, em
vez de ser provocado apenas do exterior e de firmar a sua origem e o seu entusiasmo na adesão a alguma ideologia ou em
alguma pulsão poderosa, foi preparado de longe e se desenvolveu lentamente e a medida que se loi aprofundando. O compromisso é então consequência de unia progressão real em direcção a sua própria humanidade, o fnito maduro de uma busca de
interioridade, talvez mais ou menos jnconsciente, mas consistente ao longo do tempo; busca de maturidade que, inversamente,
e sem que seja empreendida por esse motivo, encontra neste
envolvimento um exercício que lhe é radicalmente necessário e,
neste fruto, um alimento que lhe é particularmente apropriado.
Só nestas condições se exerce, e é fecunda, a relaçao libertadora e autentificadora entre o ser humano em sua profundidade vivida e aquilo que ele diz e faz, entre a maneira como se compromete e o fim ainda não entrevisto a que a sua acção o conduz."
("lnteriorité et engagement", pp. 14.15)

1 filosofia actual é uma filosofi'a de pensadores' sem contacto com a vida concreta. Jogam com as ideias, constroem sínteses, com outros constroem com qualquer matéria inerte. Cada
um só se liga ao real por um aspecto particular, o que lhe permite, melhor do que através de uma apreensão global, desenvolver
as suas abstracções ao abrigo das contradições. Por isso muitos
destes 'pensadores' só dificilmente se compreendem uns aos
outros. Os seus sistemas, longe de serem uma sabedoria para
viver humanamente, pretendem ser um conhecimento semelhante ao que dão as ciências mais rigorosas, como as matemáticas.
Não têm senão secura. (...) Graças 3 subtileza do seu espírito e a
sua lógica cega, constroem sistemas magníficos que estão completamente fora daquilo que é verdadeiramente humano, acabam por negar a sua originalidade fundamental a força de a
trair." ("Marcel Légaut, un chrétien de notre temps", p. 23)
"Só pela interioridade se pode !viver as coisas que se conhece. Se não as actualizamos, se não nos apropriamos delas, se
não as consagramos com a nossa presença, elas são pura e
simplesmente um alimento do cé~ebroe, finalmente, uma distracção que impede ou dispensa de viver. Isso não se torna um
verdadeiro alimento para o ser total." (Ibidem, p. 63)
"Penso que, provavelmente, é preciso ter tomado consciência da sua própria existência, da sua unidade, da sua consistên-
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cia, da sua duração em relação aquilo que a vida comporta de
múltiplo, frágil, passageiro, contingente, é preciso descobrir em
si exigências fundamentais que não são só a consequência daquilo que se diz e faz no seu meio; atingir assim, em si, uma realidade que não se pode manipular sem a degradar, que não se
pode negar sem se negar, sem que possamos separar-nos dela,
transcende em nós o fazer e o parecer. Estabelece-nos numa ordem aberta sobre o ser.
Esta descoberta, que deve ser aceite, desposada, para ser
verdadeiramente adquirida, dá acesso a fé em si: a afirmação
vazia de toda a intelectualidade que não seja a própria consciência que dela se tem, que em si é uma grandeza que transcende
o sensível e o social; grandeza incomunicável, inexplicável como
inalienável e que vem de Deus porque não é do homem nem para o homem. A fé em si, quer seja consciente quer não - o importante é que seja vivida -, é, a meu ver, capital para o arranque numa vida espiritual que não seja apenas uma prática de
piedade ou uma obsewância moral." (Ibidem, pp. 71-72)
"Precisamos de seres religiosos que passem de grupo em
grupo e que façam descobrir a vida espiritual e ascender a inteligência daquilo que Jesus viveu, que mostrem, por aquilo que
são, aqueles que os encontram, o que é ser discípulo." (Ibidem,
P* 92)
"Para que o outro se torne o nosso próximo, não basta que
esteja ao nosso lado. Com efeito, a proximidade manifesta, muitas vezes mais do que o afastamento, quanto os seres humanos
podem ficar estranhos uns aos outros, mesmo quando convivem. Bastaria prestar seiviço quando o outro no-lo pede ou tem
necessidade? O sewiço está sem dúvida incluído na noção de
próximo, mas está implícito muito mais. Que mais? (...) Na perspectiva evangélica, parece-me que fazer do outro um próximo
consiste, antes de mais, em lhe dar a realidade de alguém que
verdadeiramente existe. (...) Uma tal relaçao não pode ficar muito tempo de sentido único sem estar condenada a desaparecer
rapidamente da vida de um e de outro e a não Ihes deixar senão
a lembrança de um vago acontecimento.
'Tornar o outro meu próximo', 'tornar-me próximo do outro',
são dois aspectos inseparáveis e característicos de um verdadeiro encontro." ("Travail de Ia foi", p. 116)
"Tudo aquilo que na Igreja se foi prendendo ao essencial
sem dele fazer parte, aquilo que lhe está colado como a pele sobre a carne, ser-lhe-á arrancado a pouco e pouco, bocado a bocado, mas inelutavelmente, tanto pelo progresso do conhecimento e a evolução das mentalidades como pelas mutações
aceleradas de uma sociedade sempre mais potente para condicionar os seres humanos. Todas as facilidades intelectuais, afectivas ou políticas, que o cristianismo, sem dúvida com razão, se
permitiu no passado, mas que a Igreja utilizou sem tomar consciência do seu carácter contingente e ambíguo, ser-lhe-ão retiradas pelas reacções que provocaram, serão substituídas por correspondentes dificuldades. Não restará ao cristianismo senão o
que ele é essencialmente, graças ao valor espiritual dos seus
membros, discípulos de Jesus de Nazaré. Que a Igreja saiba

ainda reconhecer-se e não esmorecer quando se vir nua e estrangulada, porque é então que atraira a si todos os seres, dignos da sua humanidade." ("Croire a I'Eglise de I'avenir", p. 89)

"O papel social e político das igrejas é certamente indispensável e mesmo necessário de modo vital. Contudo, esse papel
só pode ser indirecto junto das nações, se as igrejas não querem ser inevitavelmente conduzidas a situações de conflitos, intrigas, ambiguidades, em que o exercicio da sua missão seria
gravemente ameaçado na sua integridade e, consequentemente,
na sua fecundidade espiritual (...). A acção das igrejas nestes
domínios não pode efectuar-se senão pela mediação dos seus
membros (..,). Não é situando-se acima das nações enquanto
'sociedade perfeita' que detém as chaves do reino terrestre."
("Un homme de foi et son église", p. 244)
( l j Remontando a distinçao que fez Peguy uni penodo e um tempo de conbnuidade com o passado enquanto epoca e tempo de ruptura e de viragem, com o
que isso iniplica de maior risco e maior apelo ao euercicio de liberdade pessoal e
colectiva

(2) In "Quéstions a. . réponses de Marcel Legaiit. un chretien de notre temps",
Ed. Aubier, 1974.

"lntroduction a l'intelligence du passé et de I'avenir du chrisbanisme", Aubier,
1970.
"LIiomme a Ia recherche de son humanité", Aubier, 1971.
"Vivre pour etre", Aubier, 1974.
"Qliestions a,..réponses de ... Marcel Legaut um chretien de notre temps", Aubier. 1974
"Patience et passiori d'uri croyant", Centurion, 1976.
"lriteriorite et engagement", Aubier, 1977.
"Prieres d'homme", Aubier, 1978.
"Mutation de I'Eglise et conversion personnelle", Aubier, 1978.
"Devenir sol et recherchei le seris de sa propre vie", Aubier, 1981.
"Méditation d'un chreben du XXe siecle", Aubier-Montaigne, 1983.
"Croire a I eglise de I'avenir", Aubier, 1985.
"Un homrne de foi et soii eglise", Desclée de Brower, 1988.
"Travail de Ia foi", Desclée de Browere, 1989 (1 ed. 1962).
(') Posteriores a sua ruptura com a vida profissioi~aluniversitana Anteriormente

Marcel Légaut tinha publicado:
'Prieres d'un croyant", Gresset, 1932.
"La Conditioii chrétienne", Gresset, 1934.
"La Coni~nunaulehumaine", Aubier, 1937.
Estes tres livros encontram-se esgotados.

Thérèse de Scon, "Marcel Legaut, I'ceuvre spirituelle", Aubier, 1984.
Jean Claude Breton 'Foi en sol et confiante fondamentale (d~alogueentre Marcel Legaut et Enk Erickson) , Du Cerf, 1987

"Debat sur Ia foi", Desclée de Brower, 1972.
"Deux chretiens em chemin", Aubier, 1978.
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CAMINHANDO
SOB O ESPLENDOR
DA TUA FACE

Maria Adelaide Pinto Correia
orreu num desastre, sozinha, uma filha de primos muito amigos.
Ainda não 30 anos, um filho pequeno, uma grande família, grande a roda dos amigos, a aldeia em peso no cemitério. Um dia
assombrado, pasmado. Luto literalmente inconsolável, morte
em pleno voo na vida, orfandade de nós todos que ali nos tentávamos encostar uns aos outros. Sofrimento, arrancamento, oração, mistério, a vida e os projectos por terra, milhares de sinais
da passagem dela a magoarem ou a pedirem uma incorporação
rápida, rápida em nós mesmos, antes que a sua força vá esmorecendo devagarinho. Podia ter sido um filho de um qualquer de
nós, um qualquer. Um "fait-divers": a noite, eu estava cansada e
doente, daquela doença terrível que é a precariedade disto tudo. Não conseguia ler, nem dormir, nem ouvir música, de nenhuma espécie. Só, difusamente, rezar. Por ela, pelos que vamos continuar a viver, sobretudo pelos que lhe eram muito próximos.
Um insondável movimento de adoração, também. Os Seus
caminhos, decididamente, são misteriosos para além de todo o
imaginável e descritível.
"(...) Chegaste até as fontes do mar, circulaste nas profundezas do abismo? As portas da morte foram-te mostradas, viste as
portas das sombras da morte? Fazes ideia da extensão da terra?; descreve-a, já que a conheces toda inteira! De que lado habita a luz, onde é que se escondem as trevas, para que as possas acolher as suas portas e conheças o acesso a sua morada?
(...)" (Job 38, quando o Senhor respondeu do seio do furacão;
apenas os versículos 16-20.)
Senhor, tão Outro "nos Teus palácios de absoluto". (A expressão é de C. Coccioli, nas suas fenomenais "Memórias do
Rei David".) Sim, talvez estejas aqui muito perto, entre nós mas tão Outro!!
Insuportável, tirando a catástrofe em si, foi a missa do 70 dia.
Como de costume, cristãos e não cristãos misturados e forçados a
ouvir o que o pároco escolheu como textos e homilia. No Missal
Dominical vêm os textos da missa das exéquias, do aniversário e
quotidiana, e os textos são compassivos e aceitáveis para todas as
pessoas: "Eu sei que o meu Redentor vive (...) e que na minha
própria carne o verei", de Job; o modo como "ficaremos todos para sempre com o Senhor", da Epístola aos Tessalonicenses; a ressurreição de Lázaro, palavras de confiança e esperança, de reconciliação e salvação. "As almas dos justos estão na mão de Deus e
nenhum tormento as afligirá"; "Estejam cingidos os vossos rins e
acesas as vossas lâmpadas". Onde é que ele foi buscar aquela leitura tão constrangedora, na situação que naquele momento vivía-
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mos?! - que nos alegrássemos, por que ela tinha sido "retirada
do meio da iniquidade". Iniquidade era o marido e o filho, os pais e
os irmãos, a vida dela, nós todos que ali estávamos e tínhamos sido (oh. terrível tempo verbal, real, inapelável!)os seus companheiros?! (Claro. claro, no meio de mil iniquidades continuaremos nós
a caminhar, e ela está a salvo. Mas isto é uma segunda leitura. nada óbvia naquela hora abafada e interminável. com as feridas todas abertas e re-abertas.)
E preciso que tomemos atencão aos cerimoniais funerarios.
Algumas famílias têm a sorte de ter aniigos que pensam a tempo
em dar dignidade. beleza, sentido cristão, a essas celebracões
terríveis, mas tão vitais como as outras, Ou pode ser o próprio
que tornou disposicòes acerca da celebração da sua morte. Sei
lá, por exemplo, alguns grupos podiam por a disposição das paróquias gravacões de cânticos mais ou menos conhecidos. para
ajudar a cantarmos juntos; ou música; ou indicação de leituras
que se fossem fazendo enquanto estamos todos reunidos, velando. Vem-me tantas vezes a memória o funeral da Natália Teotónio Pereira e do seu bebé! "Ressuscitou, ressuscitou." Cantávamos e chorávamos e nunca esqueceremos. Não se pode fazer
depender toda a qualidade da celebracao do que vai dizer um
qualquer "padre conhecido'. eventualmente amigo. Também as
paróquias nao podem destacar para as exéquias e funerais os
seus padres mais velhinhos, alguns até já muito diminuídos e
desleixados. Já me aconteceu algumas vezes; a última. no seio
de uma familia maioritariamente agnóstica ... Não pode ser!! São
ocasiões demasiado sérias e definitivas para os familiares e amigos; e tambem de uma certa epifania dos cristãos aos descrentes. São "a última Páscoa de um cristão", na expressão feliz utilizada pelo recente Catecismo Conheço várias famílias que vao
abandonando o hábito das missas do 70 dia ou dos aniversários.
São geralmente puras ocasiòes sociais, uma oportunidade oferecida aos que não foram ao enterro, um "forcing" da recordaçao.
A maioria dos participantes nao as vive como uma Missa nem lhe
interessa saber do seu valor espiritual. A celebracão das nossas
recordações comuns e a oracao pelos que morreram pode ser
gerida de muitas outras maneiras de manifestação cristã e sem
calendário obrigatório, "Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em Mim. Em casa de Meu Pai há
muitas moradas. Senão. ter-vos-ia eu dito que vos ia preparar o
lugar onde estareis?" (Jo 14. 1 e 2 ). Fundamental é que o Senhor nao nos deixe cair na tentação de escamotear a morte. de a
rodear de demasiada e aparatosa tecnologia ou de celebrações
apressadas e insonsas. para esquecer.
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Que crime cometeu o meu povo
para viver h@
numa term em rulnas
que crime cometeu o p8ssam
pni ser acossado de flores$ em floresta
que crime cometeu meu coniçáo
pem que nele vertam
tanta Clor e a cratdstrofe.
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Hay\rAs~@quilah,poeta palestlnlano.
tmduzldo por JnsB Centeio da antologia frances~
"La po&e palestienne de combata,
organlxâde por Abdellâtlf Laêbi
a partir de recolha em revistas e lornals drabes.

