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DEMOCRACIA

Em Portugal, por tudo e por nada, reivindica-se o epíteto de
democrata, ou legitimam-se comportamentos - os mais variados - em nome da democracia. Este corropio aos valores democráticos, como retórica, ou aos seus gestos, numa liturgia cívica mais ou menos partidarizada, tem contribuído para a banalização, a desvalorização e mesmo a desconfiança corrente em
face da própria democracia.

António Matos Ferreira

Por outro lado, este clima de desconfiança tem-se alargado
quando se reflecte sobre outras situações, particularmente sobre certas regiões do Globo, onde as sociedades têm estado
sujeitas a mão-de-ferro das ditaduras, do poder militar ou de hegemonias de grupos étnicos. Há quem diga que a democracia é
um luxo dos países desenvolvidos, que querem impor uma determinada ordem social a esses povos.
Acontece também que a restauração de um certo liberalismo tem levado a relativização de alguns dos valores associados
ao que se considera os valores democráticos, nomeadamente a
igualdade. Valorizando-se a diferença e a competição, menospreza-se a igualdade, que passa a ser entendida ou reduzida ao
igualitarismo.
Estas perspectivas de desvalorização dos valores democráticos surgem constantemente como argumentos de peso para
explicar situações de crise, diagnosticadas quer no que respeita
as "sociedades desenvolvidas" quer em face dos problemas
das sociedades que permanecem mergulhadas na pobreza e no
subdesenvolvimento.
A questão central é o esvaziamento das referências que poderiam mobilizar as consciências para uma transformação e para um protagonismo capazes de proporcionar um outro horizonte de realização as sociedades e as pessoas que delas fazem
parte.

Os gastos da vida parlamentar e dos diversos
"aparatos" do poder político surgem demasiado
escandalosos quando confrontados
com realidades sociais, algumas delas
endémicas, que nos confrontam
quotidianamente: a miséria social,
a marginalizaçao de sectores sociais
importantes como as crianças e os jovens,
o desemprego, a falta de habitação, etc.
2 viragem

Todas estas dúvidas e incertezas sobre a democracia têm
muito a ver com a excessiva redução desta ao estrito jogo
partidário, as formas de exercício da política, demasiado acaparadas pelos interesses de grupo, nomeadamente dos partidos. Os próprios gastos da vida parlamentar e dos diversos
"aparatos" do poder político surgem demasiado escandalosos
quando confrontados com realidades sociais, algumas delas
endémicas, que nos confrontam quotidianamente: a miséria
social, a marginalizaçáo de sectores sociais importantes como as crianças e os jovens, o desemprego, a falta de habitação, etc.
Mas estes aspectos são expressões da fragilidade social da
própria democracia. Esta resultou de uma progressiva reivindicação no seio de sociedades, a qual, pelo seu desenvolvimento,
conduziu sectores sociais a exigências de uma maior participação e de uma maior igualdade.
Porém, este combate tornou cada vez mais urgente um debate sobre a liberdade. A democracia, mais do que uma forma
de governo representativo dos diversos interesses em cada so-

ciedade, corresponde a possibilidade de se gerir a conflituosidade social em condições do exercício da liberdade, não só como
uma realidade adquirida, mas a construir. Esta construção envolve dois níveis importantes: o da participação e o do desenvolvimento da consciência individual. São estes dois elementos
que tornam a democracia capaz de incrementar o sentido da
responsabilidade e da solidariedade.
A responsabilidade articula-se com o processo de consciência - base estruturante do exercício da cidadania. A solidariedade é, no fundo, a responsabilidade entendida na sua problemática mais ampla, mais interdependente e social.
Neste contexto, a igualdade constitui um horizonte de constante crítica as insuficiências no desenvolvimento de cada um e
da própria sociedade.

A igualdade não anula as diferenças, pelo contrário: a igualdade nem é o mesmismo nem a uniformização. A igualdade
confere a sociedade a evidência do outro, da alteridade. Do outro enquanto indivíduo ou sociedade diferentes. A igualdade tem
a ver com a capacidade do reconhecimento da importância do
outro. Trata-se de uma perspectiva pedagógica de abertura: a
questão da igualdade coloca o outro (indivíduo ou sociedade)
como questão importante.
Por isso, ela é a referência que permite que na sociedade se
esteja mais atento as necessidades das pessoas do que a mera
reprodução da hierarquização que legitima os interesses e os
privilégios estabelecidos. Porque o objectivo da organização e
do funcionamento da sociedade não reside na simples manutenção da ordem, mas sim na realização e na promoção de cada pessoa.
Por isto tudo, a igualdade é um fundamento da vida democrática, não porque reduza a iniciativa de cada um a uma uniformização, mas porque destaca as potencialidades diversas numa
permanente crítica e autocrítica, conducentes a um desenvolvimento, a uma descoberta, de cada um como cidadão consciente e responsável.
A democracia não é, pois, um simples modelo de funcionamento do poder político, mas uma determinada concepção sobre ser homem e mulher, autónomos, livres, responsáveis, protagonistas, capazes de um processo de autoconhecimento que
Ihes confere dignidade, não só porque existem, mas porque tecem laços de fraternidade.
Estas perspectivas não são só "slogans", mas vectores de
um processo de humanização ainda nos seus primórdios.
Não se contesta que a democracia possa ter variantes e que,
em certas culturas, ela possa potenciar elementos importantes dessas heranças culturais, mas a democracia implica, de
um modo incontornável, as alterações das formas de poder,
de hierarquização social e de distribuição das riquezas, pelo
próprio processo de consciência e de exigência dos cidadãos.
Lisboa, 13 de Dezembro de 1993

A igualdade não anula as diferenças,
pelo contrário: a igualdade nem é o mesmismo
nem a uniformização. A igualdade confere
a sociedade a evidência do outro, da alteridade.
Do outro enquanto indivíduo ou sociedade
diferentes. A igualdade tem a ver com
a capacidade do reconhecimento
da importância do outro.

CIDADÁODA
.

Jean-Claude Eslin**

Na prática e na concepção romana actual
instaurou-se uma divisão de papéis: aos bispos
a questáo pastoral isso chega bem para
os ocupar; ao Papa o magistério doutrinal.
Esta repartição das tarefas contrária
ao fundamento teológico, já que os bispos são,
por definição, doutores e guardas da fé,
instituídos para ensinar, é ruinosa. A expressão
episcopal fica esterilizada.
"Se há divergências entre bispos, e entre bispos
e o bispo de Roma, sobre as questões de fé
e costumes - sempre as houve na Antiguidade
-, qual é a liberdade dos bispos quanto
ao ensinamsnto do Papa?" "Os bispos estáo
fechados, no exercício do seu magistério, entre
duas fidelidades: aquela que devem a verdade
e que reclamaria uma grande liberdade; e aquela
que devem ao Papa, cabeça do corpo de que
sáo membros, e que reclama, ao contrário,
uma atitude de solidariedade."

-

* ln "Esprit", n 190 (3-4), Março-Abril 1993, pp. 114-130 (trad.lsabe1 Cordovil)
**Professor na École Européenne des Affaires (EAP), membro do Comité de redacçao da revista "Esprit".

'A multiplicidade que não tende para a unidade é anarquia.
A unidade que não defende a multiplicidade é tirania."
Pascal

Simone Weil pensava não poder entrar na Igreja e ficava no
limiar: "Apesar de estar fora da Igreja ou mais exactamente a porta", escreve ela a R. Schumann, em 1942, "não posso deixar de
pensar que, na realidade, estou dentro." Ela não crê "estar fora
da Igreja no sentido em que esta constitui uma fonte de vida sacramental, mas somente fora da Igreja como realidade social".
A experiência de Simone Weil é vulgar, frequente. No entanto, é a posição inversa que eu exploro aqui. Simone Weil tinha
numerosas razões para ficar a porta, nós também as teríamos.
Mas parece-me que outras, mais imperiosas, empurram para
sentido inverso.
Importa que possamos ser católicos, regulares, reconhecidos, não marginais neste país. A reflexão que empreendi enraíza-se neste ponto. Importa-nos podermos ser cristãos na Igreja
e não sem Igreja; nem somente discípulos de Jesus Cristo (tão
pouco) ou somente participantes do imaginário cristão, mas cidadãos. Cidadãos também da paróquia, portanto que encontremos aí a liberdade que desejamos. A estrutura desta antiga instituição importa-nos porque ela interessa a todos, mesmo aqueles que poderíamos chamar "estranhos paroquianos" como se
também "estranhos cidadãos", gente pouco regular, mas que
guarda uma ligação, o que caracteriza a situação francesa. Espero que nenhum sociólogo tenha a coragem de dizer que estas pessoas são menos cristãs do que outras. Têm o seu lugar
na casa e nós consideramo-nos obrigados a esforçar-nos por
tornar a casa habitável. A civilização paroquial ruiu. Mas a Igreja
local, seja qual for o modo como se entende esta palavra, é o lugar a partir do qual o cristão existe. Honrar a Igreja local é também honrar o país e o lugar; é também a vida do lugar que queremos favorecer.
Que uma igreja esteja aberta ou fechada durante o dia importa-nos, para que possamos aí entrar. Assim o compreendeu
aquele prior de Montmartre que nos mostrava o "Libération": a
igreja aberta, o simbolismo é forte, prende a nossa atençao.
Que possamos parar aí! Não renunciámos mais do que Proust a
magia do campónio. O lugar respira conforme a igreja está
aberta ou fechada. Em Paris, estando as portas da Igreja SaintMerry abertas todo o dia, entram principalmente pobres ou curiosos. Mas os curiosos também têm direito de entrar: significa
que esta igreja, que dá para o chão parisiense não é posse de
ninguém, nem dos cristãos. A Igreja é o nosso lugar, "nostra res
agitur".
No entanto, em França, apresentam-se particulares dificuldades. Sendo o país mais laicizado da Europa, temos pouca familiaridade concreta com este catolicismo que sempre reclamamos.
Em França, muitos já não recorrem aos serviços da Igreja, ao seu
conforto. Já não se espera muito dela e por isso não se sabe nada dos seus novos costumes. Vêem-na sempre dogmática e severa, ao passo que ela está simplesmente exangue. Fazem-nos
tomar tanto a sério as suas palavras sobre o divórcio, a contracepção, que quase todos se encontram em ruptura com ela, como um velho empregado que se revolta no último momento.

Nos Estados Unidos, país democrático, o católico pensa ter
o direito de recorrer aos seus serviços. Nós teorizamos as oposições e os debates. Quem sabe, em França, que o novo código
contém novos motivos de anulação do casamento? Sabe-se nos
Estado Unidos. Lá torna-se as coisas práticas. A laicidade a francesa, como o conservadorismo católico, têm todo o interesse
em que o ignoremos. A maior parte das pessoas em França não
conhece padres, o que vêem é cada vez mais inexacto e fantástico, quanto mais não seja porque já não existe. Se há padres
abertos, benévolos, exercendo o seu ministério de consolação,
nós ignoramo-lo.

0 CONTEXTO DA QUESTÁO DO PODER
Reclamando-me cidadão da Igreja, reclamo-me de uma visão positiva do poder. Filhos do nosso século, temos quase
sempre uma visão negativa do poder, da instituição, do direito.
Discípulos sem o saber de Michel Foucault, vemos o poder como um mal necessário. A linguagem religiosa corrente associa
raramente liberdades e direitos. Quanto a linguagem política, todos sabem que as liberdades que não se concretizam por direitos são abstractas e irreais. A liberdades manifestam-se pelo direito de voto. A capacidade jurídica permite agir. E certo que é
insuficiente, mas, sem ela, nada se faz. Fala-se de Estado de direito. "Tenho direito", sabe dizer toda a gente, a não ser na comunidade cristã.
Saímos de uma época marcada no catolicismo por uma polémica contra o juridismo, de uma época de desprezo, de ignorância do direito. Fica nos nossos espíritos algo do espírito de
68, de uma utopia de uma liberdade, para além do direito e das
instituições. Vemos mal que uma efervescência do Espírito desatenta as formas do direito nos reduza a impotência; também,
libertários, fugimos da instituição, sem nos apercebermos que
deixámos o poder a outros.
Eu entendo "poder" num certo sentido positivo: "possum, eu
posso, "posse", "potestas" - a capacidade de ser livre e de
agir, a possibilidade de o fazer. O direito romano encontra na
capacidade jurídica o começo da liberdade. Eu entendo por poder os direitos dos homens, de uma colectividade, de um cidadão, as suas liberdades.
A polémica contra o juridismo compreendia-se quando a regra, a rubrica, era estática, mas não tem razão de ser quando o
direito eclesial foi inteiramente reformado. Da polémica, passouse ao desprezo, depois a ignorância do direito, sonhou-se com
uma liberdade espiritual para além do direito e das instituições,
talvez a quimera cristã por excelência. Esta época não começou
em Maio de 68. "Meio século de 'primado espiritual"' era inaugurado nos anos 30, segundo Michel de Certeau.
Conhecemos hoje a fragilidade das democracias, a experiência do modo como se exerce o poder no-lo ensinou. As liberdades são direitos, cartas reconhecidas. Acontece o mesmo
nas Igrejas cristãs. No Novo Testamento, os Evangelhos, as comunidades paulinas não existem sem direito. Desde o Novo
Testamento, a efervescência do Espírito não é incompatível com
as formas do direito que a exprimiam.
Pensa-se viver num universo espiritual, chega o dia em que

uma decisão da autoridade nos diz respeito (na ocasião de um
pedido de baptismo, de um casamento misto), apercebemo-nos
de que dependemos de uma sociedade visível, em que um direito nos é posto em causa. Mas, se somos sujeitos de direito,
podemos fazer reconhecer o nosso direito.
"O poder", escreve H.Arendt, "corresponde a faculdade humana não só de agir e fazer qualquer coisa, mas de nos associarmos a outros e agir de acordo com eles." O poder pertence
a uma grupo e continua a pertencer-lhe enquanto esse grupo
não está dividido. Por toda a parte em que os homens se congregam, há poder pela palavra e pela acção (simbolismo). Permite aparecer na praça pública.
Pelo contrário, Montesquieu sabia que a tirania repousa sobre o isolamento dos sujeitos: "O tirano está isolado dos seus
sujeitos, os sujeitos estão isolados uns dos outros, pelo medo e
suspeição mútua."
O catolicismo: uma sociedade em que cada padre talvez se
oponha ao que proclama o Papa e onde nenhum ousa dizê-lo.
Nenhum bispo fala. E preciso que só o longínquo patriarca de
Constantinopla riposte ao irmão romano duro de ouvido.
No direito romano, ser pessoa é ter uma capacidade jurídica, uma responsabilidade. O escravo não tem personalidade civil. Nos primeiros iempos do direito romano, o filho de família
não tem capacidade jurídica, só a adquire quando o "pater familias" é obrigado, por causa do desenvolvimento do comércio, a
dá-la. A pessoa, o cidadão, existe na medida em que exerce
uma "potestas", poder, responsabilidades. Na prática, torna-se
responsável, quase sempre, quando é proprietário. Eu existo na
medida em que exerço responsabilidades.
As questões hoje capitais na Igreja são questões de poder,
de direito, não de teologia. Processos de poder, não de direito,
cristalizam na Igreja Romana: a evocação dos assuntos em Roma, em detrimento do poder local, há um milénio. Enquanto a
autocrítica desta cristalização não for empreendida, nenhuma
esperança de unidade dos cristãos, nenhuma liberdade na Igreja será séria. Um direito deu face a nossa Igreja, um direito deverá modificar essa face. Deste ponto de vista, a Teologia arrisca-se a só ter a função de ideologia.
O meu segundo ponto de referência é, necessariamente, a
ideia democrática, a idade democrática que caracteriza a nossa
sociedade. Com a Revolução americana e a Revolução Francesa, nasceu um novo poder, o poder dos povos, o da democracia, não só como regime político e princípio de deslocação do
poder, mas também como igualdade de condição, estado social
e, sobretudo, como fonte de legitimidade. Tocqueville diz-nos
que este movimento, fundamentalmente, vem do cristianismo.
Ele também põe em relevo a tendência para a concentração
dos poderes na idade democrática: "Penso que, nos séculos
democráticos, o direito de associação e as liberdades locais serão sempre um produto da arte."

Segundo esta ideia positiva do direito, onde está o catolicismo depois do Vaticano 11 (1961-65), e do Vaticano II compreendido como "facto social total", quer dizer, não só os textos e de-
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cretos, mas também como facto de civilização e como prática,
de que se pode fazer uma avaliação 30 anos depois do aconteI em França afastou-nos, por racimento? O depois do Vaticano 1
dicalismo, da Igreja. Ignoramos o direito que dele saiu.
O cristão, o fiel de base, é engrandecido na Teologia do Vaticano II. Onde está no direito, no Código de Direito Canónico
de 1983, o que enforma esta Teologia? E esta a questão de que
parto. A mais bela Teologia sem direito que lhe corresponda é
só uma ideologia. Insisto sobre a necessidade de assimilar o novo código para o poder situar, avaliá-lo. Uma comparação histórica devia pôr em perspectiva este novo código, como ponto de
chegada actual, e o direito milenário da Igreja Católica que o
precedeu.
Globalmente, o novo Código de Direito Canónico parece
mais aberto do que poderíamos crer, ou do que poderia parecer
a primeira vista. As possibilidades que oferece, olhando de perto, são grandes. Por exemplo, um cânone 129 legitima a cooperação dos leigos no cargo do governo da Igreja. Teoricamente,
podemos admirar-nos de que seja necessária esta legitimação!
Na prática, permite uma responsabilidadejurídica dos leigos no
próprio governo da Igreja.

PODERES
DO CRISTAO COMO INDIV~DUO,
NOS CANONES 204-208
Comecemos pelos poderes do cristao como indivíduo. Deixo de lado o poder da consciência humana e cristã fora do direito; o poder do intelectual ou do jornalista são de grande peso.
Assim como o poder daquele que lê a Bíblia, porque o livro torna-nos livres, o leitor e o intérprete.
A igualdade fundamental de todos na Igreja é expressamente formulada no novo direito eclesiástico, neste sentido fiel ao
Vaticano II. Banalidade que merece ser dita. Só depois se fala
de clero e leigos.
Cânone 204, § 1. ((0sfiéis de Cristo são aqueles que, sendo
incorporados em Cristo pelo baptismo, são constituídos povo
de Deus e que, feitos, por essa razão, participantes a sua maneira da função sacerdotal, profética e real de Cristo, são chamados a exercer, cada um segundo a sua condição própria, a missão que Deus confiou a Igreja, para que ela se cumpra no mundo.,,
Vem a seguir o primeiro título: "Obrigações e direitos de todos os fiéis de Cristo". O conceito de "fiel de Cristo" (Cânones
204 e 223) precede toda a diferenciação ulterior entre leigo e
clero.
Cânone 208 . ((Entre todos os fiéis de Cristo, pelo facto da
sua regeneração em Cristo, existe uma verdadeira igualdade
quanto a dignidade e a actividade, em virtude da qual todos colaboram na edificação do Corpo de Cristo, segundo a condição
e função própria de cada um.))
O título II "Dos leigos" vem no cânone 225. O título III intitula-se
"Dos ministros sagrados ou clero" e segue a partir do cânone 232.

6
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Sem querer introduzir inconsideradamente a ideia de democracia na Igreja, onde ela é ainda teoricamente suspeita, comparemos, de memória, este dispositivo com o que escrevia no princípio do século, em 1910, Pio X, contra Marc Sangnier e "Le Sillon": "A Igreja é por essência uma sociedade desigual, quer dizer, comportando duas categorias de pessoas, os pastores e o
rebanho; aqueles que ocupam os vários graus da hierarquia e a
multidão dos fiéis. E estas categorias são de tal maneira distintas entre elas que só no corpo pastoral residem o direito e a autoridade necessários para promover e dirigir todos os membros
para o fim da sociedade. Quanto a multidão, ela só tem direito a
deixar-se conduzir e, rebanho dócil, seguir os seus pastores."
A democracia cristã, boa rapariga, não deixou de ser um
dos melhores apoios políticos da Igreja na Europa!
E importante que o sujeito do direito, em França, obtenha
justiça. Em França muito poucos católicos recorrem aos tribunais eclesiásticos para obter o reconhecimento da nulidade do
casamento, que são, como as coisas estão, o único paliativo a
interdição do divórcio. Nos Estados Unidos, são recebidos 50
mil pedidos por ano (80 mil em toda a Igreja) e metade é satisfeita. 0 s católicos americanos têm consciência dos seus direitos
e são apoiados pelos seus bispos. Em França, um jansenismo
latente aumenta as exigências da Igreja.

0 PODER DE AGIR EM CONJUNTO
0 PODER COLECTIVO, NAS FORMAS ECLESIAIS
Podemos distinguir vários níveis: a associaçao de crentes
segundo o direito civil (associaçao 1901) ou segundo o direito
eclesiástico (direito de associação, importante na perspectiva de
Arendt ou Tocqueville), mencionada várias vezes no Código.
Não esqueçamos que as associações de padres - por exemplo, os congressos do clero dos anos de 1899-1900, estudados
por René Rémond, por Jean-Marie Mayeur - meteram medo
aos bispos. Mas, em 1968, "Echanges et Dialogues" desprezava
o direito. Antes de mais, há os poderes da Igreja local; o nosso
poder conjunto está sobretudo na Igreja local; é a Igreja local
que é preciso olhar nos seus três graus, nação, diocese, paróquia, assim como aquele que necessariamente acompanha a
Igreja, segue o seu destino, a representa, o bispo.
A Igreja local deve ser encarada historicamente, sociologicamente, como faria Bourdieu para qualquer outra instituição, mas
ainda mais politicamente, quer dizer, em função da problemática
das três liberdades ocidentais: intelectual, política e económica.
As liberdades da Igreja galicana correspondiam, precisamente, a consciência desta problemática. Foram engolidas com
a Revolução Francesa; depois disso, falta alguma coisa a nossa
consciência.
Porque, desde há mil anos, a cada crise do catolicismo corresponde uma diminuição das liberdades e prerrogativas das
Igrejas locais (e, portanto, dos bispos), nós duvidamos da Igreja
local e dos bispos, porque se tornaram funcionários obedientes
e silenciosos e deixaram de ser centros autónomos de palavra e
de poder. Ainda mais, chegamos a duvidar de nós próprios. Este é para mim o ponto essencial: há solidariedade entre a perda
de consciência do bispo e a do simples cristão.

A seguir ao Vaticano 11, os bispos recuperaram uma parte
dos seus poderes que haviam sido apagados por Roma ao longo dos séculos. Os poderes da Igreja local de que falo relevam
do direito. Mas uma Igreja local é também um povo (francês, inglês, [português]; pensemos na ligação entre a Igreja Russa e o
povo russo) com valores provados, experiências específicas que
marcaram o seu carácter. E isto que me liga a elas. Uma Igreja
local é mais do que um conceito, é uma realidade de carne, de
sangue e de inteligência, capaz de uma expressão específica
(cf. as cartas as sete Igrejas, do Apocalipse). A Igreja galicana
foi engolida depois da Revolução Francesa, não quer dizer que
não tenhamos de reflectir sobre ela.
O bispo que representa a Igreja local pode e deve falar alto.
Se não o faz, se se deixa intimidar por Roma, reduzir ao mutismo, se se deixa interrogar, já não preenche a sua função plena;
porque, no seu local e em Roma, ele é igual ao bispo de Roma,
é ele que deverá interrogar a cúria, mostrar as necessidades do
povo, resistir ao poder central, o que foi feito no século XIX em
França (monsenhor Darboy, arcebispo de Paris). "Os nossos
bispos não têm habitualmente um sentimento muito vivo da independência da Igreja. Não têm um desejável e santo orgulho
do seu carácter episcopal."
Passa-se o mesmo com o cristão de base. Jean-Marie Domenach acusa-se de falta de fé na sua palavra, nos seus poderes. "Acuso-me de falta de fé por não ter dito aos dois cardeais
de França que me ameaçavam com os seus poderes eclesiásticos ("Roma condenar-vos-áse nós não nos adiantamos") o que
pensava da sua cobardia. Era 1957. Era ainda Vichy. Se eu o tivesse feito, se alguns de nós os convidassem a repensar, talvez
a Igreja de França não estivesse a navegar a deriva.
Hoje ainda, os bispos franceses não ousam falar. E na sua
expressão episcopal aparece antes de mais a fraqueza da sua
reflexão. O pensamento rasteja rente ao chão. Mais, é esterilizado. Os bispos não ousam pensar. O conceito de "pastoral" é de
efeito desastroso, porque subentende que o sector doutrinal
não é assunto dos bispos, é reservado a Roma. Os bispos fecham-se na pastoral: ora, toda a questão importante, como a do
recrutamento dos padres é, a evidência, tanto doutrinal como
pastoral. Um estudo atento do vocabulário de João XXIII mostra,
ao contrário, que, a propósito do Concílio, ele fala antes de mais
de "doctrina christiana".
Os poderes da Igreja local são também os da assembleia local, a paróquia ("o mistério da Igreja presente e actuante nela",
João Paulo II), os poderes da paróquia. O novo cânone 515,
sem equivalente no antigo, estipula: "A paróquia é uma comunidade precisa de 'christi fideles' estabelecida de modo estável,
uma Igreja particular." A paróquia não era tratada como tal no
código de 1917.
A paróquia define-se como: comunidade de baptizados,
confiada a um pároco; aspecto de visibilidade; aspecto de universalidade.
Em virtude do princípio da "subsidiariedade", hoje engrandecido nos círculos da União Europeia, segundo o qual "seria
uma injustiça e uma desordem social retirar aos agrupamentos
de ordem inferior, para as confiar a uma colectividade mais vasta ou de grau mais elevado, as funçóes que eles estão aptos a

desempenhar", parece-nos que a paróquia deve poder fazer tudo o que é necessário a sua via. Não será preferível que uma
paróquia possa viver por ela própria a fundir-se num agrupamento superior, intitulado "reestruturação" ou "unidade eclesial
de base"?
A ignorância, a indiferença, a falta de fé e de confiança, fazem desprezar as possibilidades reais de compromisso dos cristãos. "Compromisso", de "cuidado", pois a palavra tem origem
em "cura", cuidado, preocupação. O Código de Direito Canónico de 1983 contém, neste aspecto, uma disposiçáo que, de ano
para ano, vem chamando a atenção dos bispos. Segundo o cânone 517, § 2, "uma participação no exercício do compromisso
pastoral de uma paróquia pode ser confiada a uma pessoa não
revestida do carácter sacerdotal ou ainda a uma comunidade de
pessoas". É uma solução de necessidade, mas, neste espírito, e
enquanto se espera que a Igreja queira dar padres aos cristãos,
não será melhor confiar paróquias rurais a tais pessoas, em vez
de as suprimir por causa da falta de padres? A título de exemplo, este cânone serve de base as equipas de animação pastoral na diocese de Soissons.
As oportunidades de debate actual sobre as paróquias de
França, para o futuro da Igreja e para o futuro das comunas, são
importantes de mais para serem deixadas ao arbítrio da tecnocracia eclesiástica. Penso que é preciso combater a ideia burocrática de reagrupamento das paróquias, que toma por facto
consumado a actual recusa de encarar o ministério dos padres,
que prefere "castigar" os fiéis, tirar as aldeias a sua alma, desprezar pessoas idóneas e crianças e, sobretudo, inverter a ordem
das responsabilidades: "sejam vocês da deslocar-se", quando a
tradição consiste em dizer: escolham para vós pastores.
Eis alguns aspectos do novo direito católico. Não faz, de certeza, desta Igreja, uma democracia no sentido político do termo,
mas, a todos os níveis, segundo a lógica das realidades eclesiais, não abrirá mais possibilidades do que podemos imaginar?
OBSTÁCULOS AO POR EM PRÁTICA NOVAS LIBERDADES

Porquê a fraqueza da Igreja local, apesar da recente descoberta e valorização pelo Concílio? Quais são os obstáculos ao
desenvolvimento dos poderes na Igreja e em particular na Igreja
local? Porque náo se fortifica esta nova consciência? Por que razão esta nova eclesiologia, tradicional de facto, não consegue
funcionar no catolicismo? Existirá uma força hierárquica maior
que as reformas? Um imaginário hierárquico ao qual estamos
submetidos?
Estamos diante do problema "de uma instituição que não
tem de recorrer a sua base a pretexto de que a soberania não
está no povo", sob o pretexto de que a Igreja não é uma comunidade autoconstituída (M. Vidal), que, portanto, pode evitar por
largo tempo os pedidos do povo.
Sugiro quatro pontos para tentar esclarecer a fraqueza da
Igreja local: (1) o poder efectivo do bispo, cabeça da Igreja local, não claramente definido pelo Vaticano 11; (2) tendência do
populismo no catolicismo francês; (3) a opção pós-conciliar de
1971; (4) o debate sobre a reestruturaçãodas paróquias.
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O poder efectivo dos bispos como cabeça da Igreja local
não é claramente definido pelo Vaticano II. E o ponto decisivo. O
que faz sombra a Igreja local é o ilimite do poder papal, querido
pelo Vaticano I, e a ambiguidade do Vaticano II, que diz duas
coisas ao mesmo tempo. O mesmo se passa no Código do Direito Canónico
O retorno eclesiológico operado pelo Vaticano II (a partir
dos bispos, sucessores dos apóstolos) não é seguido nas suas
consequências. Partir dos bispos é também partir das Igrejas locais e da comunhão das Igrejas locais.
"Lumen Gentium", 5 27, diz bem: "... não devemos ver neles
vigários dos pontífices romanos, porque exercem um poder que
Ihes é próprio e é com toda a verdade que os chamamos chefes
do povo que dirigem,"
Mas o texto conciliar, no seguimento de tantos outros, afirma
de tal modo ao mesmo tempo o poder pleno e inteiro do bispo
na sua diocese e o poder pleno e inteiro do bispo de Roma sobre a Igreja universal que, na prática, duas eclesiologias coexistem potencialmente na constituição "Lumen Gentium", tendo
como resultado uma ambivalência, a possibilidade de tirar deste
documento duas representações da Igreja, uma mais episcopal
e uma outra dominada pelo Papa.
Na prática, desde 1870, depois das definições do Vaticano I
sobre a infalibilidade papal, o poder de "dizer o verdadeiro1'na
Igreja Católica encontrou-se monopolizado. Basta comparar esta concepção romana a da carta dos patriarcas ortodoxos reunidos em 1848, sobre a infalibilidade da Igreja, em resposta a Pio
IX: o poder de dizer o verdadeiro pertence a Igreja universal.
Na prática e na concepção romana actual, instaurou-se uma
divisão de papéis: aos bispos a questão pastoral - isso chega
bem para os ocupar; ao Papa o magistério doutrinal. Esta repartição das tarefas, contrária ao fundamento teológico, já que os
bispos são, por definição, doutores e guardas da fé, instituídos
para ensinar, é ruinosa. A expressão episcopal fica esterilizada.
"Se há divergências entre bispos, e entre bispos e o bispo
de Roma, sobre as questões de fé e costumes - sempre as
houve na Antiguidade -, qual é a liberdade dos bispos quanto
ao ensinamento do Papa?" "Os bispos estão fechados, no exercício do seu magistério, entre duas fidelidades: aquela que devem a verdade e que reclamaria uma grande liberdade e aquela
que devem ao Papa, cabeça do corpo de que são membros, e
que reclama, ao contrário, uma atitude de solidariedade."
"Se os bispos têm o dever de ensinar e de fazê-lo de modo
responsável, cabe-lhes então um dever correlativo, de ter opiniões pessoais, na compatibilidade com a fé cristã... A liberdade
dos bispos é mais necessária a Igreja do que eles próprios."
A falsa unanimidade episcopal provoca efeitos de rejeição
dos espíritos lúcidos e efeitos de cegueira da parte dos espíritos
tímidos (censura dos bispos pelos integristas). Ela elimina a diaIéctica das opiniões contrárias, necessária a todo o progresso
do pensamento. Vejo só o atraso cultural do catolicismo em
comparação com o protestantismo. Estaremos igualmente longe da dialéctica característica do pensamento talmúdico, que
avança com o o choque das opiniões contrárias. Estamos simplesmente longe do choque tradicional das opiniões entre doutores católicos.
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O bispo assim compreendido é um funcionário. Comportase como tal. Em França, isto foi querido por Napoleáo, e favoreceu o servilismo sob a ocupação, e ainda agora funciona. O bispo de Soissons, "eleito" presidente da Comissão Episcopal Social, é apresentado no jornal como "nomeado", tal como um
prefeito.
O bispo evita tornar posições doutrinais. A regulaçáo em
matéria de fé e de doutrina no tempo de StQAgostinho era mais
subtil do que agora. Hoje, o bispo, sabendo que a Congregação
romana da Fé, que não é de modo nenhum um poder de direito
divino, mas um escritório do Papa, está ali, lhe faz sombra, o
ameaça e lhe proíbe a palavra, cala-se. (O Tribunal Diocesano,
reabilitado pelo novo Código, é, no entanto, um tribunal de primeira instância.)
A tendência para o populismo, entendida como relação directa do chefe com o povo, surge na ausência de uma mediação entre povo e governante. O populismo é o tipo de relação
que se instaurou entre o povo católico (em França, sobretudo) e
o Papa, no séc. XIX, e permanece.
Depois da Revolução Francesa, tomou corpo um novo poder do povo, um poder democrático. Compatível com o cristianismo para Tocqueville, não o é aos olhos de Michelet. Seja como for, então o catolicismo, maioritária e oficialmente, não se
encontra ao lado da liberdade dos povos, mas daqueles que
exaltam a submissão e a autoridade. A própria doutrina, a doutrina da Graça, acrescenta Michelet, tende mais para o arbitrário
do que para a justiça. Durante quase dois séculos, ver-se-á frente a frente dois povos, o católico e o republicano. Maritain confessa que eram os descrentes que lutavam pela democracia.
Neste contexto, enquanto a República democrática ataca a
Igreja Católica, esta Igreja não esquece o povo, mas concebe-o
de maneira populista. Este modelo mantém-se até 1944. Em
1940, Petain, ao rejeitar a democracia, encontra apoio profundo
na Igreja Católica: o "Pai", oposto aos líderes eleitos democraticamente, os "pastores": a metáfora pastoral é omnipresente. A
metáfora do pastor e das ovelhas, segundo a análise que faz Michel Foucault, abriu então um violento contraste com o pensamento político grego. O pastor "congrega", "guia" e "conduz" o
rebanho. O papel do pastor é assegurar a "salvação" do seu rebanho. Um poder directo, sem limites, encontra aqui a sua legitimidade.
"Eleitoralmente falando, é povo quem se sente privado de
representação política." O populismo não requer nem pluralismo
nem instituições intermediárias - despreza-as, encobre-as; ao
passo que a democracia exige o pluralismo, o debate.
O populismo joga sobre o entusiasmo, a necessidade de
protecção, a desigualdade. Está quase sempre ligado a uma
desgraça do povo. Desgraça do povo católico francês, que, no
séc. XIX, se refugiou nos braços do Papa. O populismo encaixa
umas nas outras as estruturas jurídicas e religiosas da liberdade
e, como tal, também o direito episcopal.
O populismo, teme-se que, há já alguns meses, na Polónia,
com Walesa, ameaça também em França, pois que também
aqui há homens "abandonados". E uma força renovada com a
Frente Nacional de Le Pen (39% dos votos em Clichy-sous-Bois,

em Janeiro de 1991), é sustentado por franceses que pensam
ter sido abandonados pelo poder e pelo "establishment".
Tal como foi formado pela História, o Povo católico está pouco preparado para aceitar a democracia, com os seus processos frios, igualitários, as suas lentidões, que matam a emoção.
Assim, compreendemos melhor a condenação do "Sillon" e de
Marc Sangnier, em 1910. Este Povo procura outra coisa, diferente da fria democracia. Demos-lhe então outra coisa!
A opção pós-conciliar dos anos 70. Pôr de pé um concílio é
em certo sentido mais importante que o próprio concílio. Ele
apresenta a face concreta, efectiva. Depois do Vaticano II, como
depois do Concílio de Trento, são necessários uns 20 anos para
se poder medir os preparativos e consequências do acontecimento e para que se desenhem linhas de força da sua concretização. O futuro do Concílio de Trento jogou-se 20 anos depois
da sua conclusão, quando uns decretos fixaram um tipo de interpretação e de pôr em prática, muito atrasados em relação as
decisões conciliares.
Alguns anos depois do Concílio Vaticano II - na verdade,
mais convocado de cima do que pedido pela base -, nos anos
70, parece que se devia fazer escolhas decisivas ao nível dos
meios. 03 orientar-se para situar uma rede de comunidades e
de ministérios "paulinos", no sentido de uma diversificação dos
ministérios, repensando o problema do padre, que verdadeiramente não tinha siao tratado no Concílio, dando um lugar institucional as mulheres; ou dar prioridade a manter a segurança
do aparelho, da hierarquia católica tradicional.
Como no século XIII face a Francisco de Assis e aos valdenses, a autoridade suprema privilegiou finalmente o aparelho clerical. Mas quando se privilegia o aparelho clerical, produz-se
uma reacção em espírito, "espiritual", a Joaquim de Fiore, e os
"espirituais", os irmãos do livre espírito, afastam-se da Igreja.
Seitas e numerosos grupos afastam-se da Igreja. A Igreja russa
também conhece agora esse processo.
A estratégia adoptada no sínodo de 1970, confirmada e aplicada por João Paulo II e reforçada, em 1990, por um novo sínodo - reforçar a imagem tradicional do padre, recusar a ordenação de homens casados -, deixa ver, 20 anos depois, as suas
consequências. De agora até ao seu termo, ela arruína a vida
das paróquias.
A escolha de suprimir paróquias (ou reestruturar as paróquias). Duas opções se apresentam: reestruturar a rede paroquial - guardar paróquias nas cidades e vilas e pedir aos fiéis
que se desloquem; ou, ao contrário, considerar que a paróquia,
por exemplo, rural, já que existe e se está viva, tem uma autonomia. Por um lado, vendo o pessoal de que se dispõe actualmente, conclui-se pela supressão de paróquias; por outro lado,
olhando os fiéis, admite-se que elas têm um valor simbólico.
"Reconhecemos que é muito perigoso para a fé do nosso povo
suprimir paróquias que foram o centro do alimento espiritual para gerações de famílias e que tiveram um papel vital para fazer
crescer os seus membros na união a Deus."
Parece-me inaceitável a tendência burocrática para suprimir
as paróquias por falta de padres. Seria uma pena perder de vis-

ta aquilo que a paróquia exprime como possibilidade de autonomia local, de vida local, de poder local. E certo que uma paróquia sem comunidade não é uma paróquia, mas a paróquia é
um apoio institucional para a existência de uma comunidade. A
propósito das assembleias dominicais com ausência de padres,
o bispo já citado prossegue: "Uma tal resolução não é conforme
com a Tradição da Igreja Católica. estas soluçóes assustam-me
se duram muitos anos e talvez uma geração." E opõe a esta prática a da Igreja Ortodoxa Russa em 1990, quando se abriram novas igrejas: geralmente o bispo congregava o povo, anunciava
que a igreja ia ser reaberta e escolhia no povo um dos homens
casados mais velhos, que se tornaria o prior. Ser-lhe-iadada formação conveniente...
"Eu gostaria de ajudar a comunidade a encontrar um candidato qualificado para o sacerdócio ordenado - mesmo que seja um homem casado - e sem levantar falsas esperanças não
fundamentadas, apresentarei essa candidato ao pastor supremo
da Igreja para ser esclarecido e guiado... Se a força da Igreja diminui, as nossas consciências estão em paz. Demos o melhor
de nós."
Estes quatro obstáculos a vida da Igreja local são apenas
simples pistas de reflexão, a partir da qual são possíveis pistas
de reformas, porque penso o catolicismo flexível. Não me deixo
fechar no esquema de E. Poulat, apesar da verdade explicativa
da permanência do modelo intransigente, "um modelo que muitas pessoas acreditaram condenado a desaparecer... Era subestimar a sua capacidade de resistência: uma época passara, não
se ia transtornar o sistema; o modelo intransigente não abolido,
só adaptado". Mas é preciso reconhecer que, sobre estes quatro pontos, se luta contra hábitos ancestrais, desde há séculos.
O modelo intransigente, que tem a sua força, supõe que o
catolicismo se conceba perante a sociedade como uma contrasociedade. E deste ponto de vista que me assusta o novo modelo de padre promovido hoje por monsenhor Lustiger e avalizado por João Paulo II.
Ao contrário, devemos conhecer a experiência congregacionista das Igrejas reformadas e reflectir sobre ela.

LINHASDE DIRECÇÁO,

NOVAS QUESTOES

Por detrás das questões da distribuição e partilha do poder
na Igreja Católica, revelam-se questões mais latas, que reenviam para fisionomia de todo o corpo social (poder e sociedade), para a figura que assumiu ao longo dos séculos. Sabendo
que, segundo a teoria da contingência, em gestão, não há um
bom modelo.
Os obstáculos ao desenvolvimento da Igreja local aqui apresentados em quatro pontos estão ligados. Por detrás destes
obstáculos, estão em jogo maneiras de conceber a liberdade, a
pluralidade, a unidade, a verdade, que comprometem todos os
outros conceitos e, por fim, a face que tomou a Igreja Romana.
É ingénuo encarar uma redistribuição do poder no catolicismo
sem uma espécie de revolução mental e espiritual.
Simone Weil pedia uma outra face da Igreja e do cristianismo. A redistribuição do poder operada pelo protestantismo, de
Lutero e de Calvino, foi consequência de uma revolução mental
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que valorizou a Escritura, a leitura e interpretação da Escritura, a
resposta do sujeito individual crente.
OBSESSÃO DA PERSPECTIVA DE UNIDADE

De modo inverso e talvez mais radical, parece que se produziu na cristandade dos séculos XI e XII uma revolução mental,
que se chama "reforma gregoriana", da qual vivemos, de maneira que a Igreja do segundo milénio parece-se pouco com a do
primeiro e tornou-se uma sociedade "administrada". O primeiro
milénio ieria sido episcopal; o segundo papal.
Desde há um milénio, a cada uma das três grandes crises
do catolicismo - cisma com Constantinopla, em 1054; Reforma, em 1517, Revolução Francesa -, correspondem uma diminuição das liberdades e prerrogativas das Igrejas locais e, portanto, dos bispos e um aumento do papel do Papa e do centro
romano. Três crises, três reduções a unidade.
Crises interessantes, porque manifestam negativamente
uma interacção entre as Igrejas e as forças sociais: ortodoxiacatolicismo; protestantismo-catolicismo; Revolução Francesacatolicismo. Seria necessário repor em perspectiva estas três
crises e os seus efeitos e aprofundar largamente a obsessão da
unidade contra a pluralidade, no catolicismo do segundo milénio. Uma autocrítica.
E preciso perguntar: o conceito-chave no desenvolvimento
da Igreja Romana, desde há um milénio, não é o do abuso de
poder? A sede romana habituou-se ao abuso de poder, quer
quanto aos sacramentos, quer quanto ao abuso da posição dominante - posição de monopólio. "Vós não sois o único!", dizem-lhe repetidas vezes os prelados ortodoxos. Eles sabem do
que falam, desde o ano 810 (introdução do "Filioque" no Credo).
O modelo está agora solidamente estabelecido. Nós duvidamos da Igreja local e, portanto, dos bispos porque acabaram
por ser funcionários obedientes e silenciosos, e não centros autónomos de palavra e de poder.
Este é o ponto central: o abuso de poder. Quem, do interior,
pode analisar todas as ramificações perversas?

FORMA
DAS IGREJAS
CRISTAS
Segundo Troeltsch, a ideia cristã é, desde o princípio, susceptível de três tipos de estruturação: como igreja, como seita

ou como mística. Não será uma confirmação disso a aposta, hoje, de um forte desenvolvimento das seitas? Numa sociedade de
livre serviço de bens religiosos, o tipo de igreja será cada vez
mais posto em concorrência com o tipo de seita e o tipo místico.
Se a Igreja Católica não pode oferecer formas suficientemente maleáveis e descentralizadas, capazes de dar respostas
de emoção e de solidariedade aos indivíduos marginalizados,
desorientados, vulneráveis, terá a concorrência da Iógica sectária, Iógica de livre associação, Iógica congregacionalista das assembleias independentes. Estas geralmente ganham força onde
a sociedade ou a Igreja não conseguiram corresponder as suas
intenções ou aos seus desejos.
Se as Igrejas não podem oferecer, em especial as classes
cultivadas, uma leitura livre das Escrituras e dos dogmas, em
afinidade com a Filosofia e a ciência, então teráo a concorrência da mística individual ou colectiva, da "espiritualidade" sob
todas as formas. "As seitas manifestam-se constantemente a
margem das Igrejas, na proporção directa dos protestos contra
estas." Pode-se dizer outro tanto das místicas, protesto dos intelectuais. Fica assim uma Igreja de massas e de compromisso,
Igreja multitudinista, animada por uma administração religiosa
burocrática.
Desviados e perdidos imensos naquelas duas direcções (da
seita e da mística), a ameaça é, no limite, que o catolicismo se
torne uma seita. Tanto como Troeltsch, não estou interessado
em ver esta evolução redutora. Acredito na Igreja para o povo.
Daí a urgência de ela se reapropriar da Iógica das comunidades
paulinas, ignorada no catolicismo talvez desde o século III.
Aos nossos contemporâneos, tentados a dobrar-se sobre a
sua vida privada, a esses contemporâneos sem cidade e sem
Igreja, devemos o repor das instituições no seu lugar, onde eles
se possam reconhecer. As questões colocadas pela animação
das paróquias talvez não sejam muito diferentes das que coloca
a animação das comunas. Comuna e paróquia tiveram e têm
ainda ligação neste país, como o demonstra o livro de Bernard
Alexandre ("Le Horsain", Plon). A lei de 1982 suprimiu a tutela
prévia a vida das comunas. O Estado ambiciona tornar-se um
facilitador. As mesmas questões políticas de cidadania são colocadas a comunidade cristã: como tornar-se cidadão da comunidade cristã?
A última esperteza do jansenismo francês seria fazer-nos
acreditar, a força de querer ser puro, que já não temos nada a
fazer.

DA I EOLOGIA

.

Hyacinthe Vulliez

A Igreja é uma democracia? E, mesmo, pode ser uma democracia? Neste final do segundo milénio do cristianismo, o
debate é quase permanente. No entanto, passou por duas fases agudas, a primeira a volta de 1970, depois do temporal político-cultural de 1968, e a segunda muito actual, aquela que
chegou com o vento democrático que soprou sobre o Leste
europeu e na qual ainda estamos.
Para a primeira fase, farei referência a um livro do actual
cardeal Joseph Ratzinger, que o intitula: "Democratização na
Igreja?", e a um artigo de Pierre Eyt, teólogo do Instituto Católico de Toulouse, hoje arcebispo de Bordéus, artigo que apareceu sob o título "Para uma Igreja democrática?".
Notaremos que ambos os títulos são seguidos de uma interrogação. Mas os conteúdos do livro e do artigo atenuam
muito a interrogação, sem contudo a substituir por uma afirmação explícita.
Se Joseph Ratzinger sublinha a unidade da Igreja local (a
diocese) e exige a submissão ao bispo, reconhece, no entanto, que a Igreja se deve abrir a democracia. Agora, que preside
aos destinos da Congregação romana para a Doutrina da Fé,
já não tem de todo o mesmo discurso.
Nas páginas 51 e 52 do seu livro de 1971, ele evocava o
bispo de Cartago, S. Cipriano, um dos mais de 135 bispos da
África do Norte, em meados do século III. Este bispo foi confrontado com grandes dificuldades que dividiam a comunidade
crista em fracções opostas. Para reunir o povo cristão da sua
diocese na unidade, clamava então com vigor: "Nada sem o
bispo." No entanto, adoçava o princípio de autoridade, acrescentando: "Sim, nada sem o bispo, mas também nada sem o
vosso conselho [dirigia-se ao 'presbiterium', ao conjunto dos
seus padres]. Nada também sem o acordo do povo."

JOSEPHRATZINGER,
PROMOTOR DA "DEMOCRACIA
ECLESIAL"

Igreja e Democracia: a questão é por demais
importante e claramente posta para que
os teólogos a ignorem. Mesmo aqueles
de que não se esperava. Hyacinthe Vulliez
escolheu quatro de entre muitos outros.
Nenhum fecha o "dossier", mas todos abrem
pistas interessantes. Para explorar com audácia
e paciência se se quer abrir o futuro.
In Croyants en Libeiié, n 6, Abril, 1991,pp. 38-42
(Trad. Isabel Cordovil)

Retomando esta descrição do funcionamento da comunidade, Joseph Ratzinger apresenta-o como "o modelo da democracia eclesial" - é a sua expressão. Democracia eclesial
que não é uma cópia conforme a sociedade democrática que
a rodeia, mas que -teima em sublinhar - "decorre da estrutura da própria ordem da Igreja", dito de outro modo, da própria natureza da Igreja.
Eis, pois, que Joseph Ratzinger se faz o promotor, para retomar os seus próprios termos, da "democracia eclesial". Ele
insiste: "Cada hora, cada hora de hoje como de ontem", diz,
"oferece oportunidades a Igreja e apresenta riscos para ela. E
insensato e ingénuo pensar que a Igreja nao pode hoje desempenhar correctamente a sua verdadeira missão sem ordem
constitucional (apostólica). Não é menos insensato e ingénuo
pensar que a Igreja não tem nada a dizer e que se pode fechar
pacificamente no passado. Como as outras idades, a da democracia é um apelo que se dirige a Igreja. Ela deve entregarse-lhe com o espírito aberto e crítico."
No artigo publicado na "Nouvelle Revue de Théologie" (Julho 1969), Pierre Eyt, actual arcebispo de Bordéus, lembra primeiro que "toda a função na Igreja é essencialmente uma insti-
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tuição de serviço" e que "esta componente característica do
Novo Testamento nunca foi totalmente esquecida pela Igreja".
Ele faz um breve resumo daquilo que disseram os Padres
da Igreja sobre este assunto e cita, nomeadamente, Atanásio,
patriarca de Alexandria (293-373), que punha em guarda contra os riscos da assimilação da Igreja pelo Estado. "Não misturem", dizia ele, "jurisdição da Igreja e Império Romano."
Constatando que, crentes ou descrentes, os homens de
hoje trabalham para sair da ideia hierárquica do mundo e da
sociedade, Pierre Eyt diz: "A Igreja discerne nestas procuras
uma imensa oportunidade. Ela reconhece neste movimento irresistível um fruto tardio, mas autêntico, da árvore evangélica...
A Igreja deve acolher e promover a procura democrática como
uma exigência evangélica ligada a fraternidade que Cristo veio
instaurar entre os homens."
E prossegue: "A Igreja deveria ser a comunidade privilegiada onde se abriria o espírito e o programa democráticos. Melhor que em qualquer outro tipo de sociedade e por razões
ainda mais altas, a democracia devia encontrar na Igreja o espaço particularmente favorável de um desenvolvimento infinito.
Há aqui, certamente, uma convicção indiscutível. Qual o homem de hoje que não se sentiria escandalizado se a sua 'fé
democrática' não penetrasse no interior da Igreja? Como poderia ele reconhecer-se na Igreja, se as estruturas eclesiais
contradizem em cada ponto as suas aspirações sociais mais
profundas e mais enraizadas no Evangelho?"
No entanto, não pode haver coincidência perfeita entra a
estrutura eclesial e a democracia. Isto por duas grandes razões. Se o espírito democrático pode e deve transformar o modo e o estilo das relações na comunidade eclesial, não pode, a
conta disso, passar um traço por cima do Papa e dos bispos,
que constituem o que se chama "instituição apostólica". Esta
funda-se, com efeito, sobre o "envio" do Filho pelo Pai e sobre
a "missão" confiada pelo Filho aos 12 apóstolos e seus sucessores.

A EXPRESSAO
"POVODE DEUS"
POSTA EM QUESTAO

A segunda razão - fala-se pouco dela - não é menos importante. Sendo a Igreja a comunidade, a comunhao em Jesus
Cristo, deve, se quer ser comunhão, cultivar ao máximo as relações de igualdade e de fraternidade. Exigência fundamental
a que não respondem, ou tão pouco, as nossas assembleias litúrgicas, já que, na maior parte dos casos, cada um ali está
sem possibilidade de comunicar com os outros, sendo só um
(o padre), ou quase, a comunicar, em sentido único, com os
fiéis.
Sendo comunhao, a Igreja não pode acomodar-se a um regime autocrático e, pela mesma razão, requer permanentemente um "para além" das estruturas estritamente democráticas.
A segunda (e última, até a data) vaga de procuras democráticas na Igreja, a dos anos 1988-90, foi provocada por ventos contrários, uns antidemocráticos, trazendo o autoritarismo
(houve um certo número de declarações do Papa e dos bispos

de França, de nomeação de bispos, etc.), os outros democráticos, denunciando a falta de diálogo e de debate, levantados
pelo desmoronar de certas ditaduras do Leste.
Já havia uns anos que alguns na Igreja alimentavam uma
desconfiança cada vez mais viva quanto a expressão conciliar
"povo de Deus". Falavam mesmo em abandoná-la. Julgavamna perigosa.
Christian Duquoc, teólogo leonês, no Colóquio da associação Direitos e Liberdades nas Igrejas, sobre o tema "A democracia na Igreja", a 20 e 21 de Janeiro de 1990, em Paris, denunciava este voltar a trás e analisava sagazmente as alternativas que representa a expressão em relação a essoutra que é
"Igreja Corpo de Cristo".
A substituição de uma pela outra pode ter "pesados efeitos" no plano teórico e prático. A Igreja, mesmo sendo hierárquica, é antes do mais todo o povo. E todo o povo é, para retomar os epítetos tradicionais, "profético e sacerdotal", quer dizer, um povo inteiro que tem a missão de anunciar a Boa Nova
e de apresentar ao seu Deus um "culto espiritual."

A NECESSIDADE URGENTE
DE UMA PRÁTICA DE DEBATE
Em virtude do Baptismo e da Confirmação, não há nem privilégios nem castas nem classes diante de Deus. Não há nem
deve haver uma Igreja com dois níveis, a duas velocidades.
"Todos são um em Cristo", diz S. Paulo.
O povo nasce e vive não de uma vocação (chamamento) e
de uma missão confiada pela hierarquia, mas pelo próprio
Deus, e é esta fé em Deus que constitui o povo como povo,
como parceiro e testemunha. Isto mesmo deveria ter incidências na maneira como o povo celebra a Eucaristia, dito de outro modo, sobre os papéis respectivos do padre e dos fiéis na
Eucaristia.
Christian Duquoc faz notar que, pondo a imagem de povo
de Deus em bom lugar para definir a Igreja, o Concílio Vaticano II "reequilibrava o carácter hierárquico de mais da Igreja católica". A imagem de Corpo de Cristo conduz a uma imagem
da Igreja verticalmente estruturada. Aparece assim como uma
evidência que é a cabeça (a hierarquia) que pensa, que tem o
Espírito Santo com ela, e que, portanto, pode falar, ao passo
que os outros só têm de ouvir e calar-se.
A imagem de Corpo de Cristo apresenta outro perigo. Dá a
Igreja fronteiras precisas, dá-lhe um interior e um exterior. Está-se dentro ou fora. Pelo contrário, os limites do povo de Deus
são mais fluidos, mais porosos. O Espírito não conhece as
fronteiras? Ele sopra também fora da área definida da Igreja.
Na verdade, as duas imagens jogam a complementaridade entre a instituição e a comunidade. Christian Duquoc sublinha, a
propósito, uma deficiência do Vaticano II, que, avançando com
a imagem de povo de Deus, não a articulou juridicamente com
a concepção de Corpo de Cristo. "O Vaticano II", diz ele, "justapô-las, mas não as articulou... O que se torna problema é o
vazio institucional e jurídico em que o Vaticano II deixou a Igreja pós-conciliar."
Se este vazio jurídico tivesse sido preenchido, ter-se-ia

evitado o retorno ao centralismo hierárquico, de que muitos,
católicos ou não, se queixam agora? Não é certo! As disposições jurídicas não fazem necessariamente nascer uma outra
realidade. Assim, é indispensável e urgente fazer existir o que
Henri Denis, outro teólogo leonês, chama "uma Igreja de debate".
Debate mais do que diálogo, porque diálogo tem, junto
dos católicos, certo cheiro a acordos. Debate que poria em situação de verdade bispos, padres, leigos.
"Podemos queixar-nos", escreve Henri Denis, "de uma falta
de liberdade prática dos bispos. Seria muito estranho que estes estivessem sempre de acordo com o Papa. Podemos perguntar-nos se isso não seria malsão. E, no entanto, raros são
os bispos que ousam fazer uso da sua liberdade de pensar,
como se se tratasse de uma revolta e não de um serviço muito
nobre, o do seu povo."
A prática de um livre debate na Igreja? Obra de paciência e
tenacidade. Ela supõe que leigos, padres e bispos se libertem
dos esquemas mentais que privilegiam a verticalidade, que
abandonem as margens da crítica negativa e das acusações
recíprocas, que invistam na reflexão e se armem de coragem.
E a este preço que farão comunidade e que o povo de Deus
existirá verdadeiramente.

Eis, pois, que Joseph Ratzinger se faz o promotor, para retomar os seus próprios termos,
da "democracia eclesial". Ele insiste: "Cada hora,
cada hora de hoje como de ontem", diz, "oferece
oportunidades a Igreja e apresenta riscos para
ela. É insensato e ingénuo pensar que a Igreja
não pode hoje desempenhar correctamente a
sua verdadeira missão sem ordem constitucional
(apostólica). Não é menos insensato e ingénuo
pensar que a Igreja não tem nada a dizer
e que se pode fechar pacificamente no passado.
Como as outras idades, a da democracia
é um apelo que se dirige a Igreja.
Ela deve entregar-se-lhecom
o espírito aberto e crítico."
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Paul Valladier*"

"Quando pronuncio esta palavra admirável
'liberdade', pronuncio-a com todo o amor
e todo o fervor do meu coraçáo. Pronuncio-a
como a minha profissáo de fé no homem
e na sua dignidade. Pronuncio-a em espírito
de solidariedade sincera com todos aqueles
a quem a liberdade foi recusada durante
tanto tempo..."
* In "Croyantsen Liberté", n 6, Abril 1991, pp. 47-49 (trad. de Isabel Cordovil).
**Jesuíta, professor de Filosofia Moral e Política no Centro Sevres, o centro universitário dos jesuítas em Paris.
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Quem fala assim? Robespierre, Lacordaire, Léon Blum?
Não: é o papa João Paulo II, na sua recente viagem a Checoslováquia, que acrescenta, para fortalecer este juízo com a sua autoridade pontifical: "Pronuncio-a com toda a seriedade do meu
ministério de arauto do Evangelho e de pastor da Igreja." E para
que se evite atribuir estas apreciações a um humor pessoal,
João Paulo II lembra a autoridade suprema do Concílio: "No
Concílio Vaticano II, a Igreja expressamente afirmou o direito do
homem a liberdade, a partir da liberdade de consciência e de
religião, e obrigou-se a si mesma ao respeito e a defesa dessa
liberdade em todo o homem." (1)
Será possível ser-se mais claro e ligar-se mais a promoção
da liberdade sempre e em toda a parte? Que distância, diremos,
do anátema lançado por Pio IX, em 1864, sobre quem pretendesse "que o Pontífice romano pode e deve reconcilia!-se com
o progresso, o liberalismo e a civilização moderna"! E preciso
mesmo falar de um regresso a posição inicial, já que até ao
Pontífice do século passado a liberdade parecia contrária a missão da Igreja, enquanto que, para o actual, a sua promoção e a
sua defesa se tornam parte constituinte da mesma.
Vários factores contribuíram para um regresso da situação
que devia temperar a intemperança verbal daqueles que, em
matéria prática, têm tendência a endurecer o ensinamento da
Igreja em verdades definitivas e imutáveis... Mas, sem de modo
algum negligenciar o esforço intelectual feito para melhor compreender o sentido moderno de liberdade e a sua ligação a dignidade do homem, parece-me que uma experiência colectiva
terrível está na fonte deste regresso.
Nos séculos ditos de cristandade, a Igreja considerava o Estado como seu apoio, eventualmente, como seu defensor ou, ao
menos, como seu parceiro benevolente. o "Syllabus" traz já os
traços de uma desconfiança nascente em relação ao Estado
moderno, imbuído de soberania e levado a excluir toda a interferência religiosa nas suas decisões ou no seu direito. Mas ainda
fica o reflexo de esperar dele uma vigilância moral em relação a
sociedade (donde, a ideia que ele deve respeitar a lei natural).
Ora o século XX trouxe, com todos os totalitarismos que o
caracterizaram, a experiência de um Estado opressor das Igrejas e das consciências, de um Estado que por vezes se dava ao
luxo de proclamar nas suas constituições ou no seu direito a liberdade de religião, praticando ao mesmo tempo uma política
de perseguição e inculcando um ateísmo oficial. Deste ponto de
vista, o cardeal Wojtila só tem de procurar nas suas lembranças:
é bem esse o horizonte de toda a sua experiência pastoral e humana (de tal modo que as suas encíclicas manifestam, em geral, mais desconfiança em relação aos Estados do que em relação as nações ou aos povos).
Mas trata-se de uma experiência colectiva: ela estava presente no pensamento de muitos Padres no momento do Concílio e foi ela, entre outras, que fez passar os documentos sobre a
liberdade religiosa evocados explicitamente pelo papa em
Praga.
Diante do Estado totalitário perseguidor, a liberdade de
consciência já não aparece como álibi para se afastar de Deus
ou das exigências da moral: já não é considerada a afirmação
orgulhosa de um homem desejoso de se afirmar como único se-

nhor; ela é o último baluarte do culto possível a Deus e o lar da
resistência a opressão; ela é o santuário em que nenhum poder
humano tem o direito de penetrar, porque o seu domínio pára
nessa fronteira. Como é que a Igreja não se "reconciliaria" com
esta ideia, para retomar a expressão de Pio IX?
Foi o peso da dureza da perseguição (que dura ainda na
China ou noutros países, não o esqueçamos), foi o multiplicar
de experiências dolorosas de Estados autoritários (decorativamente católicos, como diria Maritain), que, na realidade, comprometeram mais do que serviram a Igreja. E tudo isto que me
faz dizer que a "conversão" da Igreja a liberdade política e religiosa não é táctica mas profunda. Porque as coisas avançam
muitas vezes assim na Igreja, menos pela teoria do que pela
prática de todo o corpo. E é onde se deu uma experiência colectiva longa e dura que as uniões são mais sinceras e mais radicais. Não é, portanto, estanho que, de hoje em diante, o papa
afirme ainda no mesmo discurso que "a Igreja deve ser a maior
guardiá e o arauto da liberdade".
Deve-se tornar claro, todavia, que, tais proclamações, por
mais subjectivamente sinceras e colectivamente fundadas que
sejam, suscitará0 um grande cepticismo tanto fora como no interior da Igreja, se esta não for igualmente "a guardiã e o arauto
da liberdade" no seu próprio seio. Ora, todos vêem bem que, se
um avanço prodigioso foi feito neste domínio no plano do discurso depois de Pio IX, muitas coisas estáo por fazer (para dizer
o mínimo) no seio da Mãe Igreja.
Num sentido, esta disfunçáo é normal, porque os frutos da
experiência colectiva de que falei ainda não tiveram tempo de
dar a volta a comunidade organizada dos fiéis.
Começa-se por pregar a liberdade de consciência ou a importância dos direitos do homem aos Estados que as desprezam, ou as desconhecem, ou as proclamam verbalmente, e só a
pouco e pouco nos apercebemos de que o que é verdade para
uns (os Estados) devia valer para os outros (Igreja e diversas estruturas que a compõem). Do mesmo modo, um são ensinamento social promove a ideia de subsidiariedade, pois é bem
verdade que tudo aquilo que se pode decidir perto do lugar interessado assim deve ser feito, e por isso é uma má atitude remeter tudo para o cume da hierarquia ou tudo esperar desta. E um
belo dia apercebemo-nos de que este belo princípio, válido para
toda a sociedade digna desse nome, pode ajudar a levantar alguns bloqueios da Igreja... mas o efeito de "boomerang" não é
imediato!
Ora, vê-se bem que não se pode ter sempre um duplo discurso, pregar a boa palavra "ad extra" e defender discurso ou
práticas que estáo bem longe "ad intra". Esta dualidade indispõe muitos, e com razão. Mas a dinâmica está no sentido do
triunfo progressivo das ideias novas (na realidade tão tradicionais!), porque estas ideias não são o resultado de um conformismo ao gosto da época - a experiência do totalitarismo, bem
o demonstra. Pode-se e deve-se relê-las, constatando que são
coerentes com as perspectivas evangélicas de uma comunidade de crentes que é antes de tudo comunhão. E como é que esquecemos ainda que acreditamos num Deus Trindade, no qual
toda a hierarquia é de troca e dom recíprocos, quer dizer, tudo
ao contrário das hierarquias romanas?

Esta dinâmica parece tão inevitável e já tão bem fundada
nas proclamaçóes oficiais que, sem dúvida, convém não levantar estandartes que criem enfurecimentos inutilmente. Há tantas
pessoas que ficarão felizes com os apelos em favor da democracia na Igreja, pois Ihes darão motivos para tudo bloquear (ou
gritar contra a heresia eclesiológica...), que não é oportuno darIhes armas. Pelo contrário, iremos inelutavelmente- o que não
significa facilmente, nem rapidamente, nem sem sacudidelas para uma democratização da Igreja.
As bases estáo aí: é preciso tomar a letra o discurso oficial
que fala de liberdade de consciência e de igualdade de todo o
ser humano, do respeito do direito como factor essencial a saúde humana de uma comunidade e que faz da Igreja "a guardiã e
apologista da liberdade".
Se a isto juntarmos o princípio de subsidiariedade retomado
no interior de uma eclesiologia consequente, todos os elementos internos de uma aproximação católica das coisas estão no
lugar e vão todos no sentido de uma democratização tão urgente quanto necessária. A cada crente, aí onde está, nas responsabilidades que são as suas de honrar o compromisso pontifical... Senão, seria infinitamente grave que se dissesse a nossa
volta: "Façam e observem tudo aquilo que eles vos podem dizer, mas não vos reguleis pelos seus actos, porque eles dizem e
não fazem." (2)

(1) - '1Documentaçáo Católica", de 3 de Junho de 1990, n 20.007, p. 546.
Discurso aos representantes do mundo da cultura, aos estudantes e aos representantes das igrejas não católicas.
(2) - Mat 23, 3.
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Aquilo que espanta o observador e o historiador é a "décalage" evidente entre uma Igreja que, após decénios de reticên'cias, acaba por indicar o regime democrático como o único
que, nas sociedades modernas, se enquadra com as exigências do Evangelho e a mesma Igreja, incapaz de adoptar na
sua própria organização e na sua práxis, estes mesmos princípios democráticos; incapaz de abandonar as estruturas de uma
sociedade estritamente hierarquizada, para o benefício do Povo
de Deus, e todo ele responsável e animado pelo Espírito Santo.

Uso EXTERNO
~c

.

Pierre Pierrard**

A LENTA LIGAÇAO COM A DEMOCRACIA
COMO REGIME POL~TICOEXTERIOR

Depois de ter tido muitas dificuldades
em se acomodar a democracia, a Igreja
considera-a agora como o melhor, senão
o único, modelo de organização de sociedade
civil. Em nome dos direitos humanos
e da liberdade. Curiosamente, no entanto,
ela continua a recusar para si própria o que julga
excelente para os outros. O historiador
constata-o e admira-se porque esta contradição
implica riscos. Para o futuro da Igreja e para
o diálogo com o mundo.
* In "Croyants en Liberté", n 6, Abril 1991, pp. 24-27.
** Originário do Norte de França, Pierre Pierrard é um hist0ria.r
cujo rigor e a
e a discriçáo. E o autor de nucompetência apenas rivalizam com a dispo~~ibilidade
merosas obras, em particular, "L'Eglise et les ouvriers", cujo segundo tomo, "1940 a
nos jours", saiu em Fevereiro de 1991.
Tradução de Isabel Cordovil

Durante uma boa parte do século XIXI a Igreja é essencialmente contra-revolucionária, ligada ao Antigo Regime, que se
caracteriza pelo patronato absoluto do Rei muito cristão. As
tentativas de democratização dos regimes saídos da Grande
Revolução - I República (;795), 11 República (1848) - saldamse inevitavelmente pela oposição da Igreja.
Somente os católicos liberais, discípulos de Lamenais - Lacordaire, Dupanloup, Montalembert... -, imaginam uma aliança
possível, e mesmo desejada, entre a Igreja e a democracia. O
mesmo se passa com os democratas cristãos, que consideram
o aparecimento da II República, em 1848, como o triunfo (infelizmente efémero) do espírito do Evangelho em política.
Sem nada negar da doutrina da Igreja, Leão XIII, Papa entre
1878 e 1905, vai esforçar-se por "aclimatar" os católicos franceses ao regime republicano que se instala em França no início
do seu pontificado e que o soberano Pontífice considera legítimo.
A 16 de Fevereiro de 1892, aparece uma encíclica em francês, "Au Milieu des Sollicitudes", adita "A Encíclica para os
Franceses". Aí o Papa convida firmemente os católicos "a pôr
de lado as divergências políticas sobre a conduta a seguir diante da República actual".
Sem dúvida que a legislação republicana, laicizante, deve
ser combatida "por todos os meios honestos e legais", mzs "o
poder deve ser respeitado". Em resumo, o Papa deseja a adesão dos católicos a República.
Seria temerário acreditar que, de imediato, a Igreja de França se lança nos braços da República democrática. Até 1914, o
número de deputados que aderem será mínimo. Ainda em
1906, o advogado católico Jacques Piou, líder da Acção Liberal
Popular, movimento dedicado a democracia, confessa: "infelizmente, uma parte do clero ainda não aceitou a sociedade nova
nascida das nossas revoluções: a democracia assusta-a."
Face aos cristãos que aderiram a República, aos democratas-cristãos, como Jules Lemire, Léon Harmel, Paul Six, e outros, como Henri Lorin, Paul Archambault, Marius Gonin, surge
uma nova força, uma família espiritual poderosa, nascida em
1899 do caso Dreyfus: a Action Française, de Charles Maurras.
Monárquica, contra-revolucionária, antiparlamentar, xenófoba, anti-semita, ela atrai um número significativo de bispos, padres, religiosos, leigos. Uma família espiritual que se perpetua
hoje na Frente Nacional e no integrismo católico, mas que, desde o período de entre as duas Guerras, conta com a força cres-

cente da corrente democrata-cristã e republicana que estava a
tornar-se maioritária no catolicismo.
De facto, durante os anos 20 e 30, uma segunda adesão
muito mais forte e eficaz do que a primeira, alarga o caminho,
conduzindo a adesão plena e inteira dos católicos a democracia republicana.
A acção de um Maritain, de um Mounier, o desenvolvimento
da Acção Católica especializada, a condenação de Pio XI da
Action Française (1927) a difusão de jornais como o "Sept" (depois "Temps Présent") e o "Aube", armam um número cada vez
maior de cristãos, decididos a renunciar aos nacionalismos e
integrismos debilitantes.
De tal maneira que, durante a I1 Guerra Mundial, quando o
episcopado quase perdeu a alma na fascinação do regime
maurrasiano de Vichy, um número considerável de cristãos democratas entra naturalmente na resistência ao nazismo.
Terminada a Guerra, eles constituem, nomeadamente com
o Movimento Republicano (MRP), um partido poderoso, que, a
certa altura, é mesmo o primeiro partido de França, pelo número dos seus aderentes e dos seus deputados.
Esse partido desfar-se-á uns 10 anos mais tarde, mas o espírito do "Sillon", que o animou no seu nascimento, encontra-se
em todo o leque político, na acção e no ideal de cristãos da direita, do centro e da esquerda, todos convencidos de que o
Evangelho só pode desabrochar na democracia.
O papado contemporâneo aceitou esta evolução. Se Pio X
(1903-1914) se mostra ainda renitente quanto a democracia,
Pio XI (1922-1939) manifesta-seadversário resoluto de todas as
ditaduras.
Se Pio XII (1939-1958),face a estas ditaduras, se refugia
num silêncio prudente, os seus sucessores tornam-se os campeões dos direitos do homem e do regime - a democracia que é o único, segundo eles, capaz de assegurar a salvaguarda
e o desenvolvimento daqueles.
Quanto ao Concílio Vaticano 11, repete: "A Igreja, graças ao
Evangelho que lhe foi confiado, proclama o direito dos homens,
reconhece e tem em grande estima o dinamismo do nosso tempo, que por todo o lado dá novo impulso a estes direitos."

doras, favoráveis ao baixo-clero - o galicanismo, o jansenismo, o febronianismo -, não sobrevivem a turbulência da Revolução Francesa.
No século XIX, a Igreja, consciente de que o sistema monárquico - o único que admitia no seu seio - está ameaçado
pelo facto de se pôr em causa as monarquias absolutas, adopta um voluntarismo que desemboca, depois do Concílio Vaticano 1 (1869-1870),no exercício solitário e absoluto da autoridade
por um papado que, livre de sujeições territoriais pela abolição
dos Estados Pontificais (1870), irá conhecer um irradiar universal, ao mesmo tempo que reforça a hierarquia totalmente eclesiástica, clerical, sendo os leigos considerados unicamente como "suplentes".
Evolução curiosa e que se desenvolve em contracorrente
com a simpatia que, progressivamente, a Igreja manifesta aos
regimes democráticos. De qualquer modo, pode-se constatar
que, incapaz de democratizar a sua própria organização, a Igreja sofre de uma enfermidade existencial, de um mal-entendido
trágico. Porque o não acusar a recepção, a respeito de uma democratização da forma de governo da Igreja Católica, se baseia
num postulado discutível: que a democracia será "o regime em
que a maioria de opinião se tornaria a norma da verdade ou da
ética, na qual a ordem será constantemente ameaçada pelos
humores populares e maioritários".

UMABISMO ENTRE O CONC~LIO
E O REFORÇO DA ESTRUTURA HIERARQUICA
Ora, como faz notar Christian Duquoc, a democracia não é
de todo o lugar do arbitrário: "As constituições dos Estados democráticos, articuladas com o reconhecimento dos direitos do
homem, não são transformáveis pela vontade de mudança das
maiorias." Para mais, nas democracias, o exercício da justiça é
independente do executivo.
Assim, "a suposta hostilidade entre o regime democrático e
o governo da Igreja dá que pensar, quer se ignore o funcionamento jurídico das democracias, quer se queira defender o belprazer dos chefes eclesiásticos".

UMAALERGIA EXISTENCIAL
A DEMOCRACIA INTERNA

Sabemo-lo: quando, no século IV, a Igreja, tendo a seu favor a paz constantiniana, se torna uma instituição organizada,
copia as estruturas de um império que muitas vezes terá de defender.
A centralização que, a pouco e pouco, se poe em prática
contrasta com os primeiros séculos, em que os Padres da Igreja, fortemente apoiados em Igrejas locais ou particulares, dialogavam em paridade com Roma e organizavam concílios gerais
sob a sua própria autoridade, sendo o primado do bispo de Roma só de ordem espiritual.
Durante séculos, a teoria pontifical, que exalta a tiara romana, e a teoria conciliar, que dá grande relevo ao poder não só
consultivo, mas deliberativo e normativo, do episcopado, combatem-se. Mas as grandes correntes nacionais, descentraliza-

O mais grave é que o Vaticano II não conseguiu, na prática,
realizar o objectivo essencial que João XXIII lhe tinha fixado: fazer da sociedade cristã, hierarquizada e compartimentada, um
verdadeiro povo, o Povo de Deus, adulto.
Na realidade, há um abismo (quem o preencherá?) entre as
declarações revolucionárias e populares da "Lumen Gentium"
- declarações que voltam "a grande inspiração teológica dos
Padres da Igreja", que "reencontram os temas desenvolvidos
pela eclesiologia das Igrejas orientais", que tomam "em consideração as procuras de numerosos teólogos contemporâneos"
e "apresentam ao conjunto dos baptizados uma imagem valorizante e dinâmica da Igreja" - e o constante reforço, desde há
35 anos, da estruturaçáo hierárquica da Igreja.
E o retorno efectivo ao famoso Cânone VI da 23"essão do
Concilio de Trento: "Se alguém diz que, na Igreja Católica, não
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há hierarquia instituída por disposição divina, e que se compõe
dos bispos, padres e ministros, que seja anátema."
Em suma, todo um fluxo hierárquico tende, de facto, a anular, no momento em que é proclamado, o carácter verdadeiramente popular da Igreja. E náo é a participaçáo consultiva colégios episcopais, conselhos presbiteriais, conselhos pastorais - que pode modificar existencialmente um tal estado de
coisas, o qual transporia em si uma crise permanente, que só
se resolverá pelo apagamento do princípio hierárquico que lhe
serve de espinha dorsal.
"É bem de um impulso instituinte do 'Povo de Deus' que se
trata, de uma espécie de tecer por baixo uma igreja que experimenta uma nova maneira de existir, em convivialidade múltipla
e progressiva."
Infelizmente, as forças contrárias são tão poderosas e antigas que é preciso a Igreja, mobilizada por inteiro, uma grande
coragem, muita humildade e paciência para o conseguir.
Se assim não for, a Igreja mirrará, tornar-se-á o modelo reduzido da sua própria estrutura ressequida, reduzir-se-áaos limites e ao isolamento de uma espécie de seita.

Pode-se constatar que, incapaz de democratizar
a sua própria organização, a Igreja sofre
de uma enfermidade existencial,
de um mal-entendidotrágico.
Porque o não acusar a recepção, a respeito de
uma democratização da forma de governo da
Igreja Católica, é baseado sobre um postulado
discutível: que a democracia será "o regime
em que a maioria de opinião se tornaria a norma
da verdade ou da ética, na qual a ordem
será constantemente ameaçada pelos humores
populares e maioritários".

EMOCRACIA,

QUEMÉs TU?
.

Alain Touraine

ninguém pode defender
Uma ~ 0 n ~ e p ç ãantiliberal
o
da democracia.
N ~ O
há dúvida de que 0s regimes que
se qualificaram de "democracias populares"
foram ditaduras impostas aos povos
por dirigentes políticos que se apoiavam
em exércitos estrangeiros. A democracia
define-se pela livre escolhados dirigentes e náo
pela natureza " P ~ P da~ política
~ ~ ~conduzida"
ln: "LeCourrierdel'UNESCO"~

92,p.

(Trad. Maria Adelaide Pinto Correia)

Hoje em dia, a democracia é mais vezes definida pelos fenómenos de que liberta - a arbitrariedade, o culto da personalidade, a "nomenklatura" - do que pelo que constrói ou pelas forças sociais em que se apoia. O que é que estamos a celebrar, a
queda dos regimes autoritários ou a vitória da democracia? Não
podemos deixar de nos lembrar dos regimes totalitários com terrorismo do Estado que nasceram de movimentos populares
destruidores dos antigos regimes.
Neste contexto, o A. começa por se deixar atrair por uma
concepção modesta, puramente liberal, da democracia, definida
"negativamente" como o regime em que ninguém pode tomar
conta do poder, nem manter-se lá, contra a vontade da maioria.
Não seria já triunfo suficiente libertar a Terra de todos os regimes que não assentam sobre a livre escolha dos dirigentes pelos dirigidos? E uma concepção prudente mas forte, porque se
opõe simultaneamente aos poderes absolutos, que invocam a
tradição ou o direito divino, e aos poderes voluntaristas, que se
reclamam dos interesses e direitos do povo e, a esse título, lhe
impõem, em nome da libertação e da independência, uma mobilização militar e ideológica que conduz a repressão de todas
as formas de oposição.
Concepção pela negativa da liberdade e da democracia tal como Isaiah Berlin e Karl Popper em particular a descreveram -, convincente porque o ponto da questão nos nossos
dias é libertar os indivíduos e os grupos do controle sufocante
que Ihes é imposto por uma elite dirigente que afirma falar em
nome do povo e da nação. Actualmente, ninguém pode defender uma concepção antiliberal da democracia. Não há dúvida
de que os regimes que se qualificaram de "democracias populares" foram ditaduras impostas aos povos por dirigentes políticos
que se apoiavam em exércitos estrangeiros. A democracia define-se pela livre escolha dos dirigentes e não pela natureza "popular" da política conduzida.
Mas, recordadas estas verdades que os acontecimentos
dos últimos anos transformaram em evidências, ficamos com
uma questão incontornável: a liberdade de escolha política é
condiçao necessária para a democracia, mas será condiçao suficiente? A democracia reduz-se aos processos? Quer dizer, pode-se definir democracia independentemente dos seus fins e,
portanto, das relaçóes que estabelece entre os indivíduos e entre as categorias sociais? Quando tantos regimes autoritários
se desmoronam, devemos interrogar-nostambém sobre o conteúdo da democracia, mesmo se O mais urgente é não perder
de vista que não pode existir democracia onde não haja escolha política.

NEMPOPULAR NEM LIBERAL
As revoluções libertam de um regime, não criam democracia. No mesente, saímos da era das revolucões. Doraue o mundo já na0 6 determinado pela tradição ou pelo espíriio religioso
e o movimento sobrepõe-se a ordem estabelecida. Sofremos
mais das doenças da ~odernidadedo que das da tradiçAo A
libertação do passado interessa-nos cada vez menos, mas a
protecção contra o poder totalitário crescente dos novos modernizadores inquieta-nos cada vez mais. E o totalitarismo mo>

.
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dernizador e não o despotismo conservador que produz agora
as maiores 'catástrofes e destrói mais radicalmente os direitos
humanos.
Durante muito tempo, acreditámos que as revoluções sociais e nacionais eram condições prévias ao nascimento de novas democracias, que não seriam só políticas, mas também sociais e culturais. Agora, é uma ideia inaceitável. O fim do nosso
século está dominado pelo desfazer da ilusão revolucionária,
tanto nos países de capitalismo tardio como nos antigos territórios coloniais.
Mas, se as revoluções vão numa direcção de tal maneira
oposta a democracia, pode-se, a partir daí, associar estreitamente democracia e liberalismo? Não! A democracia situa-se
tão longe do liberalismo como da revolução. Na realidade, estes dois tipos de regimes - revolucionário e liberal - têm um
princípio em comum, para além de tudo o que os opõe: ambos
legitimam a acção política pela sua concordância com uma racionalidade natural.
Os revolucionários querem libertar a energia social e nacional dos entraves impostos pelo lucro capitalista e pela dominação colonial. Por sua vez, os liberais pedem uma pesquisa livre
e racional quer dos lucros quer da satisfação das necessidades. O paralelismo ainda vai mais longe. Os regimes revolucionários submetem o povo as decisões "científicas" dos intelectuais de vanguarda; os regimes liberais submetem-no ao poder
dos investidores e, de modo alargado, das classes "esclarecidas" - as únicas que seriam capazes de se comportar racionalmente, como já no século passado dizia Guizot.
Contudo, há uma diferença capital a separar os dois regimes. A concepção revolucionária conduz a instalação de um
poder central todo-poderoso, controlando todos os aspectos
da vida social; a concepção liberal acelera a diferenciação funcional nos diversos domínios da vida social (política,economia,
vida privada, arte), o que diminui os bloqueios e permite o desenvolvimento de conflitos sociais e políticos, que depressa limitam o poder dos patrões da economia.
A fraqueza da concepção liberal está na linha em que, associando estreitamente modernização económica e liberalismo
político, reserva a democracia as nações mais avançadas, mais
ricas, mais instruídas. Elitismo de nível internacional, que vai ao
encontro do elitismo social no plano nacional. E uma linha que
tende a dar um imenso poder a elite dirigente - homens adultos, burgueses, europeus ou americanos - sobre o resto da
população: mulheres, crianças, trabalhadores do mesmo país
ou dos países colonizados ou dependentes.
O poder cada vez mais extenso dos centros do sistema
económico mundial não acarreta apenas a difusão do "espírito
de empresa", do consumismo e da liberdade política. Produz
também uma dualização crescente da população mundial entre
um sector central e um sector periférico, não sendo este já o
dos explicitamente dominados, mas o dos excluídos e dos marginais, de onde só saem os capitais, os recursos, os homens e
as ideias que encontrem aproveitamento no sector central.
Deste modo, o sistema liberal não se democratiza espontaneamente, ou quase naturalmente, por uma certa redistribuição
das riquezas e um nível cada vez mais elevado de participação

social generalizada. Funciona antes como uma máquina a vapor, graças a uma forte diferença de potencial entre o pólo
quente e o pólo frio. Se a ideia de luta de classes, tantas vezes
posta de lado actualmente, não se aplica as sociedades pós-revolucionárias, continua a servir para designar aspectos que são
tão fundamentais a sociedade liberal que nos impedem de a
identificar com a democracia.

A análise anterior parece contradizer-se pelo facto de que
os países mais capitalistas são aqueles em que se desenvolveu
a social-democracia. Nestes países, houve importante redistribuição da riqueza, graças a intervenção de um Estado que administra quase metade do produto nacional, ou ainda mais, por
vezes (caso dos países escandinavos).
A força principal da ideia social-democratavem do laço que
estabeleceu entre conflito social e democracia, fazendo do movimento operário o agente principal da construção de uma democracia ao mesmo tempo social e política. Pretende demonstrar que não há democracia sem adesão do máximo número de
pessoas aos princípios centrais de uma sociedade e de uma
cultura. Mas também não há democracia sem conflitos sociais
fundamentais.
E a combinação destes dois princípios que define a situação democrática e que a faz contrastar quer com a situação revolucionária quer com a situação liberal. Mas a expressão particular que a social-democracia deu a esses princípios perdeu
hoje em dia a sua força. Por um lado, porque as sociedades
centrais saem da sociedade industrial para a pós-industrial ou
para a ausência de modelo societal dominante; por outro lado,
porque o triunfo agora é do mercado internacional, com enfraquecimento das intervenções de Estado, mesmo na Europa.
A social-democracia sueca e a maior parte dos partidos de
inspiração social-democrata perguntam-se com inquietação o
que é que pode subsistir das políticas construídas nos meados
do século. Em muitos países, o sindicalismo perdeu grande
parte da sua força e mesmo dos seus aderentes: é o caso da
França, dos Estados Unidos, da Espanha, também o da Inglaterra, para não falarmos os países pós-comunistas, onde os
sindicatos tinham deixado de ser, há muito tempo, uma força
social independente. Ao sair do mundo operário e industrial, o
sindicalismo transforma-se em neo-corporatismo, ou seja, na
defesa de interesses profissionais particulares dentro do aparelho de Estado - o que provoca, como reacção, greves e organizações "selvagens".
Neste ponto, chegamos a interrogação mais actual sobre
democracia: se ela supõe ao mesmo tempo participação e conflito, se a sua expressão social-democrata está esgotada, qual
é neste momento o lugar da democracia? Qual é a natureza
concreta da acção democrática, em que é que consiste o conteúdo positivo da democracia? A resposta a esta pergunta é
condicionada, em primeiro lugar, pela rejeição de todo o princípio unificante, de toda a identificação da liberdade humana
quer com o universalismo da razão instrumental (em que se
fundam os interesses privados) quer com a cultura de uma co-

munidade. A democracia não pode ser somente liberal nem
completamente popular.
Por oposição ao historicismo revolucionário e ao utilitarismo
liberal, o pensamento democrático actual parte da oposição
aberta e incontornável entre duas faces das sociedades modernas. Por um lado, alterações permanentes que impõem a maximização das trocas, a máxima circulação de dinheiro, do poder
e da informação. Por outro lado, a resistência humana a lógica
de mercado, o desejo de uma subjectividade que se defina, ao
mesmo tempo, como vontade de liberdade individual e como
chamamento a tradição, a memória colectiva. Poder-se-á chamar "democrática" a sociedade que tenha a liberdade de fazer
arbitragens entre essas exigências opostas - as do mercado
económico e as da individualidade das pessoas e dos seus colectivos, as do dinheiro e as da identidade.
A diferença principal em relação a etapa anterior (a da sociedade industrial e da social-democracia) é que os termos em
presença estão bem mais afastados do que no passado. Já
nao se trata de empregadores e assalariados associados numa
relação social de produção, mas da circulação de bens simbólicos e de subjectividade.
Os últimos termos que empregámos podem parecer abstractos, mas não são mais abstractos do que os de empregadores e assalariados. Correspondem a experiência quotidiana para o maior número dos que vivem nas sociedades centrais e
que estejam conscientes de viver numa sociedade de consumo
e, simultaneamente, numa sociedade de subjectivação. Reconheçamos que a oposição destas duas orientações colectivas e
pessoais ainda não encontrou, em geral, expressão política organizada - mas não foi preciso mais do que um século para
que as categorias herdadas das revoluções inglesa e francesa
fossem ultrapassadas pelas classes sociais próprias da sociedade industrial? E este atraso político que nos obriga, tantas
vezes, a contentarmo-nos com uma definição negativa da democracia.

A ARBITRAGEM
A democracia não é somente participativa nem unicamente
liberal. E, antes de mais, arbitral, o que supõe o reconhecimento de um conflito central entre duas orientações tão opostas como o investimento e a participação ou, ainda, entre a comunicação e a subjectividade. Esta concepçao, que se adapta bem
aos países mais ricos em via de pós-industrialização e aos que
dominam o sistema mundial, aplicar-se-á também ao resto do
Mundo, quer dizer, a maior parte do Planeta?
Uma resposta negativa tiraria todo o valor ao raciocínio que
apresentámos. Mas não é difícil de ver que, nos países dependentes, se trata, antes de mais, de arbitrar entre a abertura ao
mercado mundial (indispensável para permitir competitividade)
e a defesa de uma identidade pessoal e colectiva, que não pode ser reduzida a um resíduo ou a uma construção ideológica
arbitrária.
Tomemos como exemplo países da América Latina, a maior
parte dos quais pertence a categoria de países intermediários.
Lutam - com dificuldade, mas muitas vezes com sucesso -

para recuperar e aumentar a parte que Ihes pertencia no comércio mundial. Participam na cultura de massas nos seus objectos de consumo, programas de televisão, técnicas de produção e esquemas educativos. Mas, ao mesmo tempo, reagem
contra uma incorporação que seja cada vez mais dependente e
mutilante no sistema económico, político e cultural mundial.
Procuram ser universalistas, mas também particularistas; modernos, mas fiéis a sua História e a sua cultura.
Se a vida política não conseguir organizar a arbitragem entre modernidade e identidade, não responderá a exigência primordial da democracia: ser representativa. Nessa incapacidade, nasce uma perigosa dissociação entre os movimentos de
base, geralmente preocupados em defender uma comunidade
no seu modo de ser e estar particular, e os partidos políticos,
que não são senão coligações formadas para atingir o poder
através da promoção de um candidato.
Qual a diferença principal entre os países centrais e os países periféricos? Nos primeiros, os indivíduos são definidos sobretudo pela sua liberdade pessoal, mas também como consumidores. Nos segundos, a defesa da identidade colectiva é
mais importante, na medida em que, do estrangeiro, vêm pressões para impor algum tipo de revolução "branca" - modernização forçada e a imagem desse estrangeiro.
A concepçao da democracia como arbitragem entre componentes opostas da vida social não se reduz a ideia de um governo da maioria. Implica, antes de mais, o reconhecimento de
um elemento pelo outro, de cada elemento pelos outros e, portanto, do que une e do que opõe os elementos em presença. É
aqui que se estabelece mais claramente o contraste entre a
concepçao arbitral e a imagem popular ou revolucionária da
democracia: esta contém muitas vezes um projecto de eliminação das minorias ou das categorias opostas ao que é considerado progresso.
Podemos ver, em muitas partes do Mundo, como se levanta o conflito entre a modernização económica, que interfere
com a organização social, e a fidelidade a princípios e valores
diferentes e em que as pessoas dessa sociedade continuam a
acreditar. Não pode existir democracia se modernização e
identidade aparecerem como contraditórias. A democracia não
repousa apenas sobre um equilíbrio ou um compromisso entre
as forças em presença, mas também sobre a sua integração
parcial. Aqueles para quem o progresso tem que fazer tábua
rasa do passado e das tradições são adversários da democracia - tanto como os que vêem na modernização uma obra
diabólica. A sociedade não pode ser democrática sem reconhecer simultaneamente a sua unidade e os seus conflitos internos.
O que fica dito sublinha a importância central, para uma sociedade democrática, do direito e da justiça definidos como o
nível mais alto possível de compatibilidade entre os interesses
em presença. O critério principal da justiça é o máximo de liberdade possível para o maior número possível de "actores". O
objectivo de uma sociedade democrática é combinar a máxima
diversidade com a participação do maior número possível de
pessoas nos instrumentos e nos produtos da actividade colectiva.
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E A DEMOCRACIA
Eleanora Masini Barbieri

Os esforços das mulheres para construir
uma cidade viável, feita de respeito
e de compreensão, são um contributo para
a instauração de sociedades democráticas.
Muito cedo, as crianças podem aprender,
nas relações familiares ou sociais, o respeito,
a tolerância, e outros princípios de comportamento democrático.
(...) Pelo seu comportamento e exemplo,
as mulheres têm um papel-chave na elaboração
de tais atitudes. Talvez porque o seu
desempenho público foi ficando invisível,
aprenderam a respeitar os outros - respeito que
incita a comportamentos democráticos mais do
que a comportamentos dominadores, tais como
ainda se espera dos homens. Mas respeito não
significa aceitação de ser dominado pelos outros
- exige que, por sua vez, as mulheres sejam
respeitadas.
in: "Courrier de I'UNESCO': Nov. 92
Número dedicado a "O desafio democrático"
(Trad. Maria Adelaide Pinto Correia)

Segundo Elisa Boulding, socióloga americana ( I ) , há três
domínios em que o trabalho das mulheres construiu a sociedade civil fundada sobre o respeito mútuo. O primeiro diz respeito
as crianças e ao ensino. Em quase todas as sociedades, as mulheres sáo as responsáveis pela educação até aos sete anos.
Todos os psicólogos dizem que é durante esses anos que as
crianças elaboram a sua visáo do mundo.
O segundo domínio tem a ver com o papel económico oculto das mulheres, no jardim ou na cozinha, na pequena unidade
de produçáo, que teve importância decisiva nas sociedades rurais e que também assegura, embora de maneira menos visível,
a manutençáo das sociedades extremamente industrializadas
do nosso tempo.
O terceiro também passa despercebido. As mulheres foram
e continuam a ser o que E. B. chama "a massa de vidraceiro1'da
sociedade, pelo seu papel na vida privada, na esfera familiar,
nas alianças dinásticas entre aldeias ou entre cidades.
Para E. B., estes três domínios pertencem a "camada inferior
da História" e seriam "o espaço verde da sociedade, um espaço
de abertura e de contacto. E aí que o espírito das pessoas pode
afrontar as complexidades que destroem a camada superior".
Os esforços das mulheres para construir uma cidade viável,
feita de respeito e de compreensão, sáo um contributo para a
instauraçáo de sociedades democráticas. Muito cedo, as crianças podem aprender, nas relações familiares ou sociais, o respeito, a tolerância e outros princípios de comportamento democrático. E instrutivo comparar as atitudes familiares em diversas
regiões do Mundo: em África, o sentido comunitário poderoso
que caracteriza a estrutura hierárquica da família alargada; na
China, o respeito filial que se deve aos parentes mais velhos; na
sociedade ocidental moderna, o lugar prioritário atribuído aos
membros mais jovens.
Pelo seu comportamento e exemplo, as mulheres têm um
papel-chave na elaboraçáo de tais atitudes. Talvez porque o seu
desempenho público foi ficando invisível, aprenderam a respeitar os outros - respeito que incita a comportamentos democráticos mais do que a comportamentos dominadores, tais como
ainda se espera dos homens. Mas respeito não significa aceitaçáo de ser dominado pelos outros - exige que, por sua vez, as
mulheres sejam respeitadas.
Poder-se-ia citar numerosos exemplos de espírito cívico de
que as mulheres têm dado provas. As polacas participaram activamente na reconstruçáo das escolas de Varsóvia depois da II
Guerra Mundial. As mulheres japonesas é que se encarregaram
dos sistemas de acolhimento e apoio após Hiroshima. No México, por ocasiáo do tremor de terra de 1984, outra vez as mulheres na primeira linha da reconstituição da vida.
A noçáo actual de sociedade democrática desenvolveu-se
durante a época industrial. Ora, nos nossos dias, a sociedade
industrial parece em decomposição. Pelo menos nos países ricos, a Natureza foi explorada de maneira nada democrática. A
abundância material náo trouxe a felicidade aos habitantes desses países, como é fácil de verificar quando se observa as camadas jovens dos países mais ricos da Europa e da América do
Norte. Atingimos limites simultaneamente interiores e exteriores,
para retomar uma fórmula de Aurelio Peccei, fundador do Clube

de Roma. O nosso eu profundo reclama respostas que possam
ir mais além do que as fornecidas até agora pela sociedade industrial. Na sociedade pós-industrial, é urgente ver despontar
uma nova mentalidade, qualquer que seja a sua forma. Temos
de recorrer as numerosas capacidades de todos, mas, em particular, as capacidades até agora inexploradas, que são as próprias das mulheres.

A CIDADÁ DOS NOVOS TEMPOS
A sociedade pós-industrial será uma sociedade complexa,
movediça, na qual certos instrumentos e sistemas que estão em
vigor na sociedade industrial -tais como a especialização, a divisão de tarefas, a organização hierárquica e a produção em
massa - deixarão de ser operacionais. O que caracterizará a
nova sociedade em primeiro lugar será uma rede descentralizada de unidades de pequena dimensão, uma diversidade de actividades executadas pela mesma pessoa ou pela mesma unidade e a rapidez de acção.
Assim, a sociedade do futuro exigirá dos seus membros
grande maleabilidade. Deverão levar avante várias tarefas em simultâneo e ter um novo sentido do tempo. Pedir-se-á uma produção mais "personalizada" do que "standardizada". Durante a
vida activa, a reciclagem terá de ser permanente, face aos progressos contínuos da tecnologia, tanto nos métodos de trabalho
como nos conhecimentos e até, em muitos casos, no tipo de
profissão.
As mulheres vão ter nessa sociedade um papel de importância crescente, quanto mais não seja porque têm, em quase todos os países do Mundo, maior esperança de vida e porque são
chefes de mais de um terço das famílias do Planeta. Influirão no
futuro de um grande número de tecnologias novas e decisivas,
conforme as aceitarem ou rejeitarem. Pense-se, por exemplo, na
biotecnologia.
As mulheres já possuem grande parte das capacidades exigidas pela sociedade pós-industrial. Há investigações em vários
países que mostram o já sabido: as mulheres são notavelmente
maleáveis, capazes de se adaptar a situações diferentes. A sua
própria condição biológica leva-as a deixar e retomar empregos,
mudando os regimes de actividade, habituadas a uma polivalência que, no seu caso, é muitas vezes necessidade. (...)
As mulheres tendem também a ter um ritmo temporal que se
aproxima mais do tempo real que do "tempo do relógio", segundo a expressão de Lewis Mumford, o que se tornará cada vez
mais precioso numa sociedade sobrepovoada e mal sincronizada. E quanto a "personalização" do que produzem, já vimos como corresponde as necessidades que se anunciam.

saúde de uns e outros, etc. Mesmo com as mudanças trazidas
pela tecnologia, é pouco provável que as mulheres renunciem a
estas trocas entre elas, a convivialidade. Nas épocas de grandes
perturbações - guerras, revoluções, catástrofes naturais, êxodos de refugiados -, esses contactos espontâneos foram e são
de importância vital. Um tal espírito de equipa, uma tal aptidão
para compreender os que pertencem a culturas e meios diferentes e para coexistir com eles, eis recursos preciosos para ajudar
ao desabrochar de uma cultura democrática.
As mulheres têm um sentido agudo das prioridades. Nos
momentos difíceis ou angustiantes, privilegiam as crianças e a
respectiva evolução futura, renunciando a vantagens mais imediatas. Nos países com grandes movimentos migratórios de trabalhadores, os dados de investigação social mostram como,
uma vez confrontadas com uma gama de escolhas possíveis, as
mulheres decidem sempre a favor da educação das crianças.
Nos países em desenvolvimento, darão prioridade absoluta a
água e a alimentação para os seus filhos.
Falámos da aceitaçãolrejeição de hierarquias. É Alvin Toffler
que faz notar quanto a menor sensibilidade a autoridade hierárquica (que se verificaria nos grupos femininos) é um valor no caminho para uma sociedade mais igualitária.
Solidariedade activa, prioridade ao essencial, recusa da hierarquia: se se encorajasse estas qualidades, em vez de as sufocar, poderíamos aceder mais facilmente a uma sociedade plenamente democrática, resultante do comportamento dos cidadãos
e não somente de estruturas e leis. As mulheres teriam aí um
papel tanto mais decisivo quanto estão longe de ter, até agora,
tirado partido de todo o seu potencial.
Tomemos como objectivo a criação de cidadãos que sejam
democratas, que a escola e a família trabalhem em conjunto para encorajar a formação democrática. Há muito caminho para
andar. É verdade que o sistema educativo tem melhorado desde
os anos 60, mas os progressos que deveria alcançar ainda se
perfilam muito longe.
Uma cultura democrática nasce da partilha de certos valores, cujas formas de expressão podem variar, e de comportamentos consubstanciais aos valores comuns. Sem estes elementos não se forma uma cultura. Sem cidadãos democratas
como arquitectos, não há sociedade democrática possível. Mais
do que as ideias, as estruturas ou as instituições, o cidadão é o
fundamento da democracia.

POTENCIAL
IMENSO
Capacidades propriamente femininas, determinantes para a
vida social, são estabelecer relações de solidariedade, definir
prioridades, sacudir as pressões hierárquicas.
Tradicionalmente, as mulheres aspiram a uma solidariedade
de grupo. No poço da aldeia ou no supermercado, criam informação e laços quanto aos seus filhos, os seus velhos pais, a

1) De quem lá publicámos um artigo na "V~ragem"
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A maior parte dos leitores da "Viragem" serão muito novos
para se lembrar do entusiasmo com que recebemos este Catecismo, resposta rápida a "movida1'do Vaticano II. Foi prontamente traduzido em muitas línguas (a edição de que disponho é
a inglesa, com "imprimatur" de 1967).
Era a linguagem, sobretudo, que satisfazia uma profunda
necessidade que sentíamos: linguagem próxima dos humanos,
dos seus problemas e questões, dos seus confrontos com o
Evangelho, da imensa aspiração ao transcendente (claro que é
uma linguagem de há quase 30 anos e que nos exprimiríamos
hoje sob modelos diferentes). Era-nos oferecida uma linguagem
para um caminho em comum, sem paternalismo exclusivista,
como os próprios bispos signatários diziam - sendo a Mensagem a mesma, traduzi-la-íamos na expressão, nas novidades e
na história do nosso tempo, herdeiras de um longuíssimo acontecer.
Traduzo-vos o prefácio:
«Paz a esta casa e a todos os que vivem nela!
Nas páginas seguintes esperamos apresentar aos adultos,
de uma forma nova, a mensagem que Jesus de Nazaré trouxe ao
mundo, de modo a fazê-la soar tão nova como realmente é.
Constitui uma tentativa para reproduzir com fidelidade a renovação expressa no I1 Concílio Vaticano. Por isso lhe chamámos
"Um Novo Catecismo".
"Novo" não significa que alguns aspectos da Fé foram mudados, enquanto tudo o resto continua como dantes. Se fosse
esse o nosso objectivo, bastaria mudar algumas páginas do catecismo velho. A mensagem em si mesma, o conjunto da Fé,
continua o mesmo - mas a abordagem, a luz a qual a Fé é encarada, é que é nova. Todas as coisas vivas têm de continuar
fiéis a si mesmas, mas têm também de se renovar. A mensagem
de Cristo é uma coisa viva - e por isso este novo tipo de catecismo procura apresentar a Fé dos nossos pais de uma forma
conveniente para os nossos dias.
Tal procura exigiu um novo tipo de livro. Os Catecismos mais
antigos procuravam dar formulações breves e facilmente memorizáveis. Ora o objectivo deste livro é pregar a mensagem de
Cristo através de uma linguagem comum, esclarecer calmamente as suas origens, e iluminar questões dos nossos dias através
da leitura do Evangelho.
Esperamos que este Catecismo inspire um verdadeiro caminho em comum, o qual é uma grande obra do Senhor. A vida
com Deus é um assunto muito pessoal, mas não é uma tarefa
que se possa cumprir isoladamente. Sempre trará vivência em
comum, vida comunitária, consigo.
Assim, esperamos que este Catecismo vá, acima de tudo, fazer-nos aderir de alma e coração a grande e magnífica Igreja Católica, na qual as pessoas estão reunidas, apesar das diferenças
de raça, cultura e mentalidade. E também esperamos que reforce o progresso da unidade entre todos os cristãos, porque a
mensagem deste livro é o Reino, pelo qual todos os cristãos rezam.
Finalmente, esperamos que este livro nos ajude a reforçar a
união com todos os seres humanos, que vivem no mesmo mundo que nós e partilham os mesmos cuidados e aspirações. E a
este mundo, tal e qual, que enviamos a nossa mensagem. As di-

"UMNovo CATECISMO
E ~ i ç Á oDOS BISPOS HOLANDESES,

.

1966

Maria A. P. Correia

({Todasas coisas vivas têm de continuar fiéis
a si mesmas, mas têm também de se renovar.
A mensagem de Cristo é uma coisa viva
- e por isso este novo tipo de Catecismo
procura apresentar a Fé dos nossos pais de uma
forma conveniente para os nossos dias.))

ferenças de denominação religiosa, que náo escamotearemos,
não têm de ser barreiras. Esperamos que o livro conduza a discussões que possam vir a elucidar melhor a existência humana.))
O Catecismo estava dividido em cinco partes:

I - O mistério da existência
As grandes perguntas que os homens se põem, as suas
grandezas e misérias, o que sabemos da evolução do mundo,
as nossas aspirações profundas, a consciência, os desafios do
raciocínio. As mensagens deixadas, assinaladas por Deus ao
longo dos tempos.
II - O caminho para Cristo (das diversas nações e religiões, e o de Israel)
111 - O Filho do Homem
A história de Jesus, segundo os Evangelhos.
O Advento, o Verbo feito carne, a Epifania, a infância de Jesus, o Seu Baptismo e as tentações.
O Reino de Deus. Sinais, ensino, oração. A vontade do Pai.
O Messias e a sua primeira comunidade. Quem é este Homem?!
Paixão, Ressurreição, Ascensão. As nossas celebrações da
Páscoa.
Pentecostes. Os dons do Espírito Santo.
IV - O caminho (da Igreja) de Cristo
Os primeiros tempos. A história subsequente da Igreja. Como se alcança a Fé. O pecado, o perdão e a redenção. Os sacramentos. A oração, o amor entre os irmãos. Palavras de vida
eterna.
Um povo sacerdotal. O magistério e a pastoral.
A vida familiar. Os "conselhos evangélicos".
A Igreja e o Estado. A propriedade. Os direitos humanos.
A tarefa de viver ("the business of living").
Artes e ciências. Lazeres.
A verdade nas relações humanas.
V - Deus (em Si mesmo) e o caminho para o fim de cada
um de nós
A esperança constante, para além de todas as barreiras, do
melhor, do máximo ("the unquenchable quest"). Morte, comunhão dos santos; ressurreição e juízo.
A transcendência e a imanência de Deus. A proximidade do
Senhor, o Seu Amor, o Pai Nosso.
E muito difícil, tantos anos passados sobre a sua leitura e o
que nos bombardeávamos uns aos outros com citações, escolher algumas passagens para vos dar uma ideia geral do "tom"
deste Catecismo. Vou tentar.
1 . "O homem, esse inquiridor"
(É a primeira alínea, as pi imeiras palavras do texto)

((Noano 627 d. C., o monge Paulino visitou o rei Edwin no
Norte de Inglaterra, para o persuadir a aceitar o cristianismo. O
Rei hesitou e reuniu os seus conselheiros. No Conselho, um deles levantou-se e disse: "Majestade, quando vos sentais a mesa
com os vossos homens, quando no Inverno o fogo da lareira
aquece e alegra o coração e, no exterior, se desencadeia a tempestade, neve e chuva, acontece que subitamente um passarinho entra pelo átrio. Entra por uma porta e sai pela outra. Nos
poucos instantes em que está dentro de casa não sente o frio,

mas logo que deixas de o ver saiu para a escuridão e o inverno.
A mim parece-me que a vida do homem é qualquer coisa de parecido. Não sabemos o que aconteceu antes, não sabemos o
futuro. Se a nova doutrina pode falar-nos com segurança sobre
estas coisas, será bom para nós segui-la."
Encontraram respostas que procuravam na mensagem de
Jesus. Quer isso dizer que se Ihes acabaram as questões sobre
o sentido da existência? Não! Cada geração e cada homem vive
com elas. E natural para o homem questionar o sentido da vida.
Por isso, este livro começa por questionar qual é o sentido
do facto de existirmos, Isso não significa que vamos começar
por tomar uma atitude não cristã - significa simplesmente que
também nós, como cristãos, somos pessoas habitadas pela necessidade de inquirição.))(...)
2. Sumário (textual) da alínea sobre a Redenção,

na Parte IV
((Tentemosresumir brevemente como o Senhor nos redimiu.
Atacou as raízes do mal, que é o pecado, fazendo-se obediente
até a morte. "Através das Suas feridas é que fomos curados."
(...) O Seu Espírito continua a querer prosseguir em cada um de
nós o trabalho de nos melhorar, de conduzir cada homem como
que a um novo nascimento, levando-o a combater o pecado e a
miséria.
Ao mesmo tempo, liberta-nos dos limites da nossa humanidade. Mesmo nas desgraças, não as atravessamos sozinhos,
mas com Cristo, nosso Senhor e nosso companheiro. O sofrimento não deixa de ser duro de suportar, mas perde o seu carácter de destino cego. Em primeiro lugar, é qualquer coisa contra a qual devemos lutar com todas as nossas forças; quando
não pudermos fazer mais n g a , sabemos ao menos que o sofrimento também é redentor. E redentor porque o Senhor passou
por ele.
Se contemplarmos com cuidado a imagem do Buda, com
uma face de repouso que torna quase visível que o sofrimento
foi deixado para trás, e nos voltarmos para o,Crucificado, ficaremos chocados com a vulgaridade deste. E apenas mais um
desgraçado num patíbulo. Sofre, está a morrer. Tal é a redenção
em que acreditamos. O Redentor não fugiu da dor pela via do
ascetismo. Mergulhou nela e transformou-a em amor. Transformou a cruz na Santa Cruz, os braços abertos dlAquele que ressuscitou dos mortos. A Ressurreição é a confirmação do completo triunfo de Jesus sobre a fatalidade.
Pela ressurreição, a cruz torna-se um símbolo divino (...).
Significa o florescimento da vida no amor. Não desapareceremos com a morte, como o humanismo e o marxismo ensinam.
Não nos dissolveremos no Todo, como hindus e budistas pensam. Nem levaremos uma espécie de vida terrena feliz, a parte
de Deus, como o Islão imagina. Seremos absorvidos num amor
pessoal entre nós e em Deus.
No último capítulo, tentaremos mostrar como esta promessa
está ligada a revelação do amor de Deus, uno e trino.))
3. Planeamento familiar, também na Parte IV
((A continuação da espécie humana não é uma tarefa que
calha ao acaso em cada família. As crianças devem ser chama-
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das a vida por um amor consciente. A saúde, o alojamento, as
personalidades em jogo e inumeráveis outros factores ajudam
os pais a decidir a dimensão que deve ter a família que constituíram. Não são os de fora que o podem dizer.
De um modo geral, poderemos dizer que a família não deve
ser acrescentada sem um sentido profundo de responsabilidade, face a própria família e face ao mundo. Mas já não se pode
dizer que essa responsabilidade é determinável de um modo
próprio, que fosse válido para cada um e para todos.
Não devemos olhar uma nova vida que chega ao mundo como uma ameaça - a nossa primeira reacção deve ser de alegria. Mesmo as crianças que não foram planeadas, que nasceram "por acidente", devem ser recebidas com todo o coração,
com a dedicação e alegria de que o nosso coração cristão é capaz.
Mas mais uma vez - isso nada nos diz sobre o número
de filhos. E uma questão que tem a ver com o amor e a boa relação dentro da família, com o modo como, em cada família, o
amor de uns pelos outros e o amor pela sociedade pode ser
mais bem realizado, em termos do número de filhos. O esforço
para alcançar um verdadeiro amor que dê frutos, livre de todo o
egoísmo, conduzirá uns casais a formas de planeamento familiar diferentes das de outros. As pessoas devem sentir-se livres
neste assunto.
Como toda a gente sabe, hoje em dia há muitas formas de
regular os nascimentos. Todas procuram, afinal, o mesmo: tornar as relações sexuais possíveis sem que delas resulte a concepção. O Concílio Vaticano II não se referiu a métodos concretos no capítulo correspondente da Constituição "A Igreja no
Mundo Moderno". Colocou-se, portanto, num ponto de vista diferente do do papa Pio XI, anterior 30 anos ao Concílio, e que o
seu sucessor manteve. Podemos aperceber-nos aqui de um caminho andado pela Igreja, a par do que a humanidade vai fazendo, fora da Igreja.
O facto é que conhecemos mais, actualmente, sobre os processos envolvidos na concepção humana. Os homens têm mais
controle sobre a sua fecundidade. Além disso, o sentido do valor humano da sexualidade em si mesma também vai crescendo. A sexualidade e a fertilidade são vistas como valores que se
combinam na totalidade da vida, mais do que factores relacionados entre si como uma finalidade. Seria, aliás, absurdo pensar
que o nosso tempo é que descobriu isto, [pois, muito antes de
nós, outros o compreenderam] e até de formas mais profundas
e humanas do que as que nós conhecemos.))
4. A Ressurreição prometida
Parte V, na penúltima alínea do Catecismo.

((ARessurreição é-nos prometida. Mas, se perguntamos "como" existem os mortos, reparamos que as Escrituras falam mais
da ressurreição do homem como um todo, da ressurreição dos
mortos em corpo e alma. No entanto, isto não é o que há-de
acontecer só mais tarde? Onde estão os que amámos, imediatamente depois da sua morte? A Bíblia não responde a esta questão. Os autores inspirados não pretenderam dar informações
precisas sobre esse "como". A intenção deles é proclamar que
Deus chama os homens a Si , na morte; não o modo como o
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homem existe com Deus imediatamente depois da morte. Ora
tal pergunta é a que o nosso coração não pára de levantar.
Até muito recentemente, a solução era principalmente procurada na simples distinção entre "corpo" e "alma". O que se pensava era que a alma continua a existir separadamente, enquanto
o corpo morria. No Juízo Final, o corpo ressuscitaria a partir da
terra. Era um quadro simples, com o qual se pensava traduzir
fielmente a Bíblia. Mas há razões para fazermos um esforço que
nos leve a exprimirmo-nos de outra maneira. Não é uma mudança de Fé, mas da maneira de a exprimir. A própria Bíblia nunca
pensa na alma como despida de toda a corporalidade; e o pensamento moderno vai na mesma direcçao. Estamos tão profundamente ligados ao nosso corpo que não podemos pensar em
nós mesmos como um "eu" isolado, desligado do corpo.
Atentemos nos textos sem preconceitos. O que é que a Bíblia diz? Diz de Jesus que Ele se levantou de entre os mortos;
dos outros que morreram, "que eles hão-de voltar a viver" (1 Cor
15, 22), que "ficaram a dormir" (ibid., vers. 6). Mas há a palavra
de Jesus ao bom ladrão: "Hoje mesmo estarás comigo no Paraíso" (Luc 23, 43). S. Paulo fala do seu desejo de "estar em casa
com o Senhor" (2 Cor 5,8). Por vezes, Jesus usa a palavra "alma" (Mat 10, 28). Mas isso não significa que Se refere a um espírito humano flutuando livremente fora do corpo. Como noutros
passos da Bíblia, o significado é o de "vida", o cerne vital de um
homem, que é corpo e alma. O Senhor significará que há alguma coisa de cada homem , que não é propriamente o homem
completo e em si mesmo, que permanece entre a morte e a ressurreição. (...) Que mensagem podemos retirar destes textos?
Parece que devemos pensar num "hoje" como qualquer coisa
que já começou e que não se cumprirá sem o corpo. O corpo
da ressurreição não é um conjunto de moléculas enterradas e
dispersas na terra. (...) O homem começa a acordar como um
novo homem.
Neste ponto temos de nos calar. (...) Não podemos exprimir
com precisão a grandeza da promessa do Senhor. Viveremos
com uma fé firme na ressurreição, mas na ignorância do "como". Guardemos as palavras da Escritura: "adormeceram no
Senhor", "hão-de tornar-se vivos", "estão na casa do Senhor".
Esperam. Hão-de levantar-se. Começaram a viver com o Senhor. Assim passaremos a mensagem de Deus ao falar com os
nossos filhos.),
O Catecismo holandês levantou imediatamente enorme controvérsia, dúvidas dogmáticas, exposições ao Papa (Paulo VI),
comissões de análise. As questões mais assacadas de erros
eram: Deus Criador, o pecado de todos os homens em Adão, a
concepção virginal de Jesus, o sacrifício redentor da cruz, a presença real na Eucaristia, a infalibilidade da Igreja e a cognoscibilidade dos mistérios revelados, o sacerdócio ministerial e hierárquico. Quanto a alguns pontos de Teologia Moral, falava-se sobretudo da ambiguidade das expressões empregadas.
Em Dezembro de 1968, os bispos holandeses declararam
"inclinar-se respeitosamente perante a pessoa de Paulo VI". A
expansão deste Catecismo morreu aí.
Julho 93

As CATEDRAIS

(...) Sabemos pouco sobre os lugares de culto dos primeiros
tempos do cristianismo, por causa do segredo que os envolvia
face as perseguições. O reconhecimento da nova religião pelo
poder estabelecido mudaria a situação. A 28 de Outubro de 312,
antes
da batalha contra O seu rival, Maxêncio, o imperador
HAQUANTASvIRAGENsSE PUBLICARAMARTIGOSSOBRE
Constantino teve a revelação da religião cristã. Primeiro toleraA IvlESQUITAE A S~JAGOGA?0 DAS CATEDRAIS TEM ESTADO
do. depois favorecido. o cristianismo transformou-se na reliaião
oficial do Império Romano.
ESPERA. ~j VAI ELE,
Foi um acontecimento determinante na História da Igreja;
era, de facto, o reconhecimento de uma realidade que não poderia escamotear-se por mais tempo: o poder da nova fé, a sua
expansão muito rápida, sobretudo nos meios urbanos e em todas as classes da sociedade. Era preciso assegurar a celebração de um culto que já não se tinha de esconder. Houve um
modelo arquitectura1 elaborado na corte e que se espalhou por
todo o Império, quer através dos dignitários quer através da mãe
do imperador, st, Helena.
O modelo teve em conta as necessidades da liturgia: era
preci~0,
~ l ~ i ~, , ~ l ~ ~ d ~ Com0
- em
~ todas
~ as~religiões
~ ded iniciados,
~ bsefarar~ OS ~
cristãos baptizados ( a semelhança de Cristo, baptizado no Jordão por ~ o ã o~aptista)dos catecúmenos. A in'iciação destes
aos mistérios religiosos exigia uma longa preparação que durava até aos 30 anos, a idade de Cristo. Era preciso prever duas
construções, distintas mas próximas.
Os arquitectos imperiais imaginaram, por isso,duas espécies
de edifícios: o baptistério e a basílica. O primeiro foi construído
segundo um plano circular, cobrindo a piscina cavada no chão,
na qual o catecúmeno seria mergulhado para receber o baptismo. Era encimado por uma cúpula sobre um tambor com frestas abertas; este conjunto repousava sobre uma arcada, que
abria para um corredor a toda a volta. Construção muito simples, de arquitectura leve e inundada de luz. A decoração podia
ser sumptuosa.
Encontra-se os mesmos traços na basílica, mas em muito
maior escala, para receber o conjunto dos fiéis reunidos a volta
da sagrada mesa, sobre a qual o bispo celebra missa. Inspirada
na basílica civil antiga, modificada e adaptada a sua nova função, comporta uma nave dividida em três ou cinco espaços paImplantada assim no C O ~ ~ Çhistórico
~ O
ralelos e que se destina aos fiéis. Os braços do transepto figuram a Cruz de Cristo; a abside protege a cátedra do bispo. Da
da cidade, a catedral reveste um novo
cátedra veio o nome para o conjunto do edifício.
significado. Os bispos têm de imaginar S O ~ U Ç O ~ S
Este esquema, maleável tal como o do baptistério, podia ser
adaptado
as necessidades e hábitos das diferentes comunidaoriginais para uma população cujos objectivos
des e isto explica o seu êxito em todo o espaço do Império Ro-

LUZEIROS
DE DEus

.

já não são os mesmos. A catedral continua a ser
o Templo da Nova Aliança entre Deus e o seu
povo, mas a linguagem que exprime este laço,
para ser compreendida, tem de ser a dos novos
tempos. A arquitectura e a iconografia vão
'Ontade manifesta de traduzir
traduzir
mais claramente a mensagem.
in:Le "Courrierdel'UNESCO", Nov.

19901

pág. 39

Trad. Maria Adelaide Pinto Correia
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A Luz QUE VEM DE DEUS
Todo o esforço artístico se investe no interior do edifício; o
exterior define-se pelas suas massas justapostas, sem decoração. O efeito obtido no interior repousa sobre uma dinâmica: as
colunas. aue suoortam arandes arcadas ou arauitraves t o tecto t a deboraçio do ~$0. O conjunto impóe um movimento tão
poderoso que os olhos dos fiéis são imediatamente atraídos para O altar. A luz vem filtrada das numerosas aberturas, bem intervaladas, no aito das paredes, e acentua a tensão horizontal. Re-

viragem 27

~

flectida pelos planos revestidos de mármore ou outra pedra decorativa, invade o conjunto do monumento, depois de se ter reflectido no solo, nos mosaicos, nas colunas.
Náo se trata de um puro efeito estético: este emprego da luz
corresponde ao significado que o cristáo lhe atribui, como se fora uma emanação de Deus. Por isso é que a ábside recebe um
tratamento mais acentuado, sublinhando o ponto fulcral do edifício.
Esses mestres do século IV procederam a uma espécie de
desmaterializaçáo da arquitectura. Os seus contemporâneos
devem ter ficado impressionados, habituados como estavam a
edifícios pesados, escuros, dobrados sobre si mesmos. A basílica cristá abre-se, para dentro e para fora.. As colunas náo dividem o interior, criam um gradiente. Os muros exteriores sáo
de tal maneira atravessados por aberturas que facilmente se
podem imaginar enlaçados com o mundo celeste. Ao penetrar
no edifício, os cristáos apercebem-se de que entram num
mundo que pertence ao espiritual e não ao material ; dispõemse a abertura a Deus e a participaçáo no milagre que vai ser
celebrado.
Descrevemos assim um modelo que a Igreja conservará ao
longo da sua história, alterando-o por vezes, ou reencontrandoo. Mas outras escolhas aparecem, transformações estéticas ligadas a evoluçáo da sociedade. Com a cristianizaçáo do conjunto da populaçáo, começa-se a colocar, no Ocidente, a questáo da idade do baptismo. Na época carolíngia é que se decide
que o baptismo será administrado na infância. Desaparecem,
então, as igrejas dos catecúmenos e os baptistérios.
Em consequência de uma importante reforma da administraçáo episcopal, iniciada no século VIII, o clero que rodeia o bispo
deve passar a viver em comunidade no interior de um espaço
canonical. No século XI, nova reforma, a gregoriana, vem regular as relações entre leigos e clérigos. As cidades continuam
amuralhadas (desde a Antiguidade, para se proteger dos invasores bárbaros); o palácio episcopal e os alojamentos dos cónegos dispõem-se aos lados da catedral.
Na segunda metade do século XII, o poder dos bispos torna-se independente do poder laico e os bispos têm de assegurar o seu destino e o das suas igrejas. Enfrentam um novo desafio, o de uma demografia galopante, fenómeno sobretudo urbano. As próprias muralhas são ultrapassadas, para ganhar terreno. Os fiéis sáo cada vez mais numerosos e, para os acolher a
todos, sáo precisos edifícios gigantes; para os construir, é preciso reestruturar a cidade. Em Paris, partir de 1670, foi preciso
reorganizar toda a ponta oriental da Ile de Ia Cité: a volta de Notre Dame, houve construções a deslocar, ruas a abrir, casas
destruídas. (...)

a

Implantada assim no coraçáo histórico da cidade, a catedral
reveste um novo significado. Os bispos têm de imaginar soluções originais para uma populaçáo cujos objectivos já náo sáo
os mesmos. A catedral continua a ser o Templo da Nova Aliança
entre Deus e o seu povo, mas a linguagem que exprime este laço, para ser compreendida, tem de ser a dos novos tempos. A
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arquitectura e a iconografia váo traduzir uma vontade manifesta
de traduzir mais claramente a mensagem
A fachada harmónica, aberta em três portadas na parte inferior, sobrepujada lateralmente pelas torres e aberta para a cidade é um modelo que se generaliza. A frente, um adro relativamente pequeno, lugar de transiçáo entre o mundo profano da
cidade e da diocese e o mundo sagrado da catedral. A fachada
passa a ornar-se de um conjunto escultórico, catequético. A iconografia diversifica-se, com evoluçáo tendente a humanizaçáo
dos temas.
As formas exteriores também têm a ver com a relação com a
cidade: quer as agulhas quer a massa de pedra. A catedral deve
ser vista de longe, inultrapassável por qualquer outro edifício.
Estamos numa época em que os construtores em pedra sáo
ainda raros, em que as casas náo têm mais do que um ou dois
andares. E a catedral que domina o ambiente, que dá identidade a cidade, cujos habitantes partilham a mesma fé.
A catedral é o lugar onde se reúne o conjunto da comunidade diversificada. A nave tem de receber todos os fiéis da diocese. O coro, que normalmente se estende para lá do transepto, fica reservado aos cónegos e destina-se a sua vida comunitária
de oração. O altar-mor, onde só o bispo celebra, é como o Santo dos Santos. Os braços do transepto facilitam o acesso tanto
ao palácio episcopal como ao edifício da colegiada canonical.
Há barreiras entre os vários espaços: uma balaustrada entre os
cónegos e os fiéis, uma cortina móvel entre o coro e o santuário.
Mas tais barreiras não sáo suficientes para quebrar a unidade
criada pelo estilo da arquitectura.
A forma arquitectura1 de exprimir a unidade é remodelada
em relaçáo a antiguidade cristá: os góticos fundiram espaços interiores que os românicos só justapunham. Continua-se a utilizar a luz para realizar agora a interpenetraçáo dos volumes. A
abóbada de ogivas, com apoio em pontos fixos, ia permitir ultrapassar o constrangimento resultante da cobertura de pedra, em
sobreposiçáo de volumes fechados. Com as ogivas, reduziu-se
as paredes-sustentáculosa simples tabiques, que subiam mais
alto e podiam ser mais perfurados. A luz passou a ser tamisada
por vitrais - espalhando-se em toda a construção, deslizando
sobre as superfícies curvas, permitindo efeitos de sombra particularmente subtis, mas unificando o espaço interior.
No século IV como no XII ou no XIII, através de escolhas estéticas diferentes, os arquitectos esforçaram-se por alcançar o
mesmo desiderato: fazer da catedral a Jerusalém terrestre, tal
como a descreve o Apocalipse. Descendo do céu, ela é a morada de Deus com os homens, resplendente de pedras preciosas.

O QUEE
MODERNO?

(Do número de Julho-Agosto de 1993 do "Courrier" da UNESCO,
colocado sob o título geral "O Que É o Moderno?",com 16 pequenos
ensaios, divididos em quatro grupos: Mudança, Desmedida, Ruptura,
Um Tempo Outro).
Pág. 11, Introdução ao tema, por Hugues de Cointet

O moderno é difícil de "agarrar" e contraditório, flutuante e
escapando a definições, mesmo as mais transitórias. Paradoxal,
sempre em confrontos. O moderno é o que corta com a sua própria definição. Ou é o que se define pelo contrário, pelo côncavo
OU convexo de si mesmo.
Há coisas modernas. Objectos mas também funções, qualidades e comportamentos. O disco compacto, o enxerto de órgãos, o fervor ecológico. O extraforte, o supermacio, atletas e detergentes; minúsculo e gigantesco, da electrónica a arquitectura
- eis os testemunhos do moderno. Na sua,desmedida e na sua
precisão, sugerem-nos o que é moderno. E preciso desemboscar a modernidade nas suas manifestações objectais, numa rede
de signos, de índices e de imagens. (...) Jogo de pista do moderno, a partir de fragmentos, olhares, desordem, miniatura, novidade, sonoridade, invisibilidade... Ao longo do jogo, alguns índices
fogem, outros vão-se revelando, figuras inumeráveis da modernidade...

No nosso tempo, a percepção da novidade
é outra: como um tributo que se deve pagar,
é preciso fazer de novo para ter o direito de ser
moderno. Chega-se rapidamente ao paradoxo
de uma sociedade que se diz "moderna",
e mesmo "pós-moderna", estar ainda, através
dessa busca frenética de novidade... a procura
da sua modernidade.
Sob certos aspectos, talvez o moderno constitua
uma nova manifestação da "hybris", conceito
de que os Gregos se serviam para caracterizar
a barbárie. Será só por acaso que o gigantismo
e a miniaturizaçao se integram na bomba
atómica, tão pequena para a sua imensa
capacidade de destruição?
OS modernos são, então, bárbaros? São titãs,
que se arriscam constantemente ao perigo,
ousando fazer tremer nas Suas fundações
todas as normas estabelecidas.

Pág. 13, Aya Wassef
O nosso quotidiano confronta-nos permanentemente com
produtos novos, com ideias novas. Novas políticas económicas
ou sociais, nova ordem mundial... ou nova forma de lavar roupa,
novos sabores para biscoitos, novo tipo de edição para um jornal. Tudo nos quer fazer crer que a novidade de uma coisa a inscreve "ipso facto" na modernidade, que a palavra "novo" é uma
fórmula mágica, suficiente por si mesma para guindar um objecto para a modernidade.
Num primeiro tempo, é óbvio que o novo é o que não existia
antes; mas o que subentende este sentido é que a utilização em
grande escala da palavra,"novol' significa uma situação de facto
e um estado de espírito. E que, se sempre houve criação de novidades, o facto de se sublinhar o carácter novo de uma coisa
para a tornar mais atraente está longe de sempre ter existido, e
ainda menos o entusiasmo pela novidade em si: "o bom-senso
popular" decretou durante muito tempo que, se uma coisa era
nova, por definição não tinha ainda dado provas, não tinha necessariamente valor e até podia ser perigosa.

0 NOVO ESTÁ MORTO, VIVA O NOVO!
No nosso tempo, a percepção da novidade é outra: como
um tributo que se deve pagar, é preciso fazer de novo para ter o
direito de ser moderno. Chega-se rapidamente ao paradoxo de
uma sociedade que se diz "moderna", e mesmo "pós-moderna",
estar ainda, através dessa busca frenética de-novidade... a pro-
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cura da sua modernidade.
Ao atribuir ao novo um valor em si mesmo, os primeiros que,
na Europa, se proclamaram "modernos" pretendiam com isso
marcar a sua ruptura com a tradição. A escolha do novo como
um valor simbólico era um convite para se lançar no desconhecido, com risco de desestabilizar a ordem estabelecida. Mas, enquanto que, para os intelectuais e os artistas, a modernidade era
ruptura, o novo seguiu o seu próprio destino dentro da sociedade modernizada.
A modernidade avançou a par com o conjunto das descobertas e dos progressos científicos, a industrialização e a produção
em massa, a sociedade de consumo, o desenvolvimento dos
"media" e a democratização da cultura. O novo passou para os
costumes; generalizou-se com a indústria e o comércio da novidade. Esvaziou-se do valor revolucionário de ruptura com a tradição, da sua originalidade, do avanço sobre o seu tempo. Esvaziou-se de modernidade. A produção do novo é rápida, comandada pela sociedade de consumo - e torna fora de moda todas
as novidades, constantemente substituídas por outras. O contrário do, novo não é o antigo: é um novo que passou de moda ontem. E um novo efémero, um novo que emociona e que se festeja pela única razão de que é novo num instante de tempo e de
duração. Exaltação suprema do presente na negação do passado, o novo tornou-se o cúmulo do paroxismo da modernidade.

A VALSA DOS VALORES
Esvaziado da sua substância, o novo passou a veicular os
valores das nossas sociedades. Mediatizado ao extremo, tornouse ele próprio um "medium": novo produto mais performante,
nova cozinha mais saudável, novos computadores mais conviviais, novo modo de vida mais ecológico, nova televisão mais interactiva... Apropriar-se da "performance", da ecologia, da convivialidade, do bem-estar, recuperando-os e consumindo-os através dos produtos que os apresentam como valores em si, é o
processo sobre o qual repousa a comercialização dos produtos
que oferecem a cada um a sua parte de modernidade. Comprase novo para integrar os valores que ele incarna, para ser moderno. Mas um valor que participa na modernidade de uma sociedade aqui e agora não está necessariamente presente ali e noutro
momento. A relação espaço-tempo é perturbada por meios de
comunicação cada vez mais complexos e rápidos, a modernidade parece andar a brincar ao gato e ao rato com a história e a
geografia. Há um desfasamento histórico entre o moderno tal como definido nos países ocidentais industrializados, ditos "do Norte", e a respectiva exportação para os países do Sul; assim, o
que se torna moderno nestes já passou de moda nos outros.
Mas, também, o que é tradição no Sul aparece como moderno no Norte. Nos países em vias de desenvolvimento, o que é
novo e moderno está muitas vezes ligado aos equipamentos que
vêm do Ocidente (que ultrapassou essa etapa no tempo); enquanto que a modernidade nos países industrializados passa por
um novo olhar sobre as coisas - "o regresso as fontes, portador
de modernidade", "a modernidade do antigo". O destino do "natural" é revelador: é um dos valores-chave de uma modernidade
que promove o respeito do ambiente natural do homem, a ecolo-

gia, o bem-estar, o lado são dos alimentos naturais sem tratamentos químicos, e a medicina natural (que é herdeira de tradições milenares). O natural não é novo - nova é a atracção que
exerce, como valor germinal, que o inscreve na modernidade.

0 IMPÉRIO DO NEOLOGISMO
Decididamente, a modernidade está aí, nessa nova abordagem do existente: nao é tanto o novo, mas antes a lógica do novo que é moderna. E no neologismo como modo operatório que
se encontra a modernidade.
O processo do neologismo cria o novo, dando novo sentido
ao que já existia. Assim, o realizador de imagens de síntese que
deforma a vontade imagens reais, digitalizando-as, ou o arquitecto que transforma uma gare em museu, ou o estilista de moda
que foge ao uso primeiro de materiais sofisticados da indústria
espacial para criar roupa, ou ainda o desenhador que cria um
móvel a partir de materiais reciclados, fazem o novo por derivação, deformação, empréstimo, composição, alteração de sentido. São parâmetros próprios do neologismo, como são próprios
de uma atitude considerada um "must" do moderno, numa sociedade que se desprendeu de toda a perspectiva histórica para
se instalar no presente contínuo. Faz-se novo com o antigo e torna-se o longe próximo, e tudo isso revisto e corrigido por um novo e moderno olhar.
Lógica do novo, lógica da recuperação e da recomposição,
que se ri da temporalidade, porque pode aproximar no espaço o
que estava afastado no tempo - de facto, o neologismo é decididamente moderno.

Pág. 16, Yves Beauvois e Alexandra Poulain

A seguinte verificação pode parecer paradoxal: na mesma
época em que a modernidade pensa alojar-se num certo gigantismo, desenvolve-se a tendência inversa, com a tentação do minúsculo ou a vontade de reduzir espaço, sejam os bonsai japoneses ou as "pulguinhas" electrónicas. São dois caminhos diferentes? Não serão duas manifestações opostas de um mesmo
movimento de modernidade?
Falar de modernidade no presente é necessariamente incluirse como sujeito de um discurso reflexivo: só há modernidade em
relação ao momento em que ela é enunciada. Trata-se de um
momento definido, explicitamente ou não, como ruptura na temporalidade civilizacional ou cultural. Ora, que ruptura pode ser
mais perceptível, mais espectacular, do que a que consiste em
espantar pelo que se vê, propondo uma sobredimensão da paisagem quotidiana? Aumentar para renovar. E a tendência expressa no mito da Torre de Babel, em que a vontade de transcender os limites da humanidade passa pelo desafio monumentalista. A inscrição do gigantesco no espaço sugere que a atitude
moderna é a que permite ao homem existir no devir, fazer face a
angústia suscitada pelas contingências do tempo.
Esta atitude sistematiza-se e toma uma amplidão inédita no

século XIX. O triunfo da Revolução Industrial permite a multiplicaçáo do gigantesco, das gares-catedrais aos templos-grandes armazéns, passando por fábricas como castelos inexpugnáveis e
pelas grandes avenidas -toda a mitologia urbana desse tempo.
A cidade tornou-se entao o lugar-pólo de atracção da modernidade, agressivamente conquistadora.
O espaço rarefez-se rapidamente, ameaçado de saturaçáo
pelo gigantismo; para sobreviver, a modernidade reagiu e inventou um novo alvo, simétrico do primeiro: reduçáo cada vez maior
dos objectos, acusados de ocuparem demasiado espaço... O século XX é o das tecnologias de ponta - expressáo sintomática.
Electrónica, informática, burótica, domótica, telemática, desenrolam-se com um imperativo comum, que é a miniaturização.
Gigantismo e miniaturização coexistem e procedem do mesmo mecanismo: apelar a técnicas cada vez mais elaboradas para
conseguir dominar o espaço. A inteligência serve a modernidade
enquanto demonstração de poder, exercício de eficácia voluntarista. O muito grande e o muito pequeno rejeitam a harmonia e,
como corolário, a sabedoria; o moderno exprime-se, antes, na
desmedida. Sob certos aspectos, talvez o moderno constitua
uma nova manifestação da "hybris", conceito de que os Gregos
se serviam para caracterizar a barbárie. Será só por acaso que o
gigantismo e a miniaturização se integram na bomba atómica,
tao pequena para a sua imensa capacidade de destruição?
Os modernos são, entao, bárbaros? São titãs, que se arriscam constantemente ao perigo, ousando fazer tremer nas suas
fundações todas as normas estabelecidas.

Pág. 21, Sonia Younan
(Esta autora é egípcia; e o artigo, tão transbordante e tão
controverso, é de uma circularidade espiralada, bem árabe. Não
é bem um artigo: é uma encantaçáo).
O que aconteceu não foi apenas que a imagem se tenha
multiplicado infinitamente. Da pintura a imagem de síntese obtida
no computador, a imagem mudou de natureza. Esta evolução
marca o fim da cultura do olhar?
Antigamente, as imagens inscreviam-se num suporte material: desenhos, gravuras, quadros, definiam um espaço concreto
que tomava sentido por projecção das dimensões latentes no
corpo do sujeito. A organização do espaço pictórico procede do
corpo, que é um elemento dionisíaco - é por aí que se articula
com a temporalidade, com a música, "com a dança total que agita todos os membros ao seu ritmo". Em "Nascimento da Tragédia", Nietzsche faz derivar todas as artes plásticas da música,
que dispensa imagens e conceitos e é um simbolismo total do
corpo. As artes plásticas serão apenas a projecção de "cintilações figuradas", abertura do véu apolíneo da beleza a partir do
corpo. Dionísio é um princípio de comunhão, de fusáo com todo
o Universo. O artista tem de se desfazer do seu eu construído,
quebrar os limites da sua pequena razão, para poder ser porta-

dor de energias cósmicas. A sabedoria, em arte, caminha pelo
esquecimento do ego.
Todo o espaço pictórico está marcado pelo corpo e pelo seu
enigma. Nos drapeados magníficos de Da Vinci, o corpo está, de
certo modo, no avesso da pintura; ausenta-se para comandar
melhor o desdobramento controlado dos drapeados e da luz. O
visível é aí menos significativo pelo que mostra do que pelas zonas de sombra. As linhas só tomam sentido ao condensar atemporalidade do gesto do pintor, porque sao música antes de ser
espaço. Correlativamente, é o percurso da visão do espectador
que, ao detalhar o quadro, libertará significações múltiplas. A
"Teoria da Arte Moderna" de Klee insiste na ideia da obra como
génese, resumindo assim o trajecto da criação: "A partir do movimento prévio que está em nós, forma-se o movimento actuante,
operatório, voltado para a obra - e daí se passa o movimento
consignado na obra aos outros, espectadores. Os instantâneos
fotográficos, as vezes, parecem-nos menos verdadeiros do que
um quadro: é que estão amputados desse duplo percurso, que
inscreve o quadro numa duração."

Que aconteceu? Apolo perdeu Dionísio. O espaço dessolidarizou-se do corpo, por onde os sentidos podiam caminhar. O
nosso olhar foi substituído pelos aparelhos de visão. Desconectadas das formas de percepção do sujeito, as imagens já não se
definem em relação ao real, mas umas em relação as outras.
Com o hiper-realismo,a pintura teria encontrado uma "fórmula de alta definição". "A fotografia não é a última palavra do realismo", afirma um pintor hiper-realista.O real também náo, poderíamos acrescentar. A precisão alucinante dos pormenores que
encontramos nesse tipo de pintura está aí para o confirmar. Os
quadros de Richard Estes, elaborados a partir de dezenas de fotos diferentes, dáo-nos paisagens urbanas apanhadas em jogos
de reflexos e de enquadramentos desmultiplicados. Apresentam
a nossa vista o que o olhar humano jamais poderia observar,
com igual definiçao da imagem reflectida numa vitrina de loja e
da que está atrás do vidro. Eliminaçáo do não nítido, esmagamento do que está fora sobre o que está dentro. E uma pintura
que restitui ao espaço pictórico um aspecto homogéneo, liso,
sem qualquer escapadela para o imaginário. Substitui a visão natural, que preserva, na sua linha curva, um halo de possibilidades, pela visáo frontal e rectilínea da objectiva. Interpuseram-se
várias mediações tecnológicas, arruinando o estatuto original do
sujeito, que se torna um apêndice contingente e supérfluo dos
aparelhos de visão.
Não é por acaso que a assinatura dos pintores é muitas vezes feita em sentido inverso, reflexo entre os reflexos. A pintura
do Renascimento aplicou o seu engenho a oferecer uma visão
humana do mundo, um espaço escalonado em profundidade,
onde a luz brotava da sombra e a necessidade se inscrevia como
uma conquista frágil, arrancada a contingência de todas as coisas. Por seu turnc, o hiper-realismo,com a sua vontade obsessiva de transparência, sugere-nos que não há nada atrás das superfícies - ou seja, que não há nada para ver.
Quando a percepção perde a sua vertente de imaginário, re-
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conduz-nos ao banal, a tautologia, a literalidade. O psicanalista
Sami Ali caracteriza o banal como "o fim da projecção", "o desaparecimento da afectividade", a ausência de polaridade entre o
de dentro e o de fora. "E um real ao mesmo tempo imediato e último, truncado do processo histórico em que se desenvolveu e
que já não mostra as duas faces ('revelada' e 'negativo') da sua
elaboração." O eclipse da temporalidade a favor de uma positividade absoluta, o fim da imaginação como poder de dizer que
não, conduzem a uma configuração em que tudo se torna reversível, em que as cópias desclassificam o original, em que o virtual se confunde com o factual - o real não é mais do que um
efeito especial...

A DESMULTIPLICAÇAO DAS IMAGENS
Pintura, fotografia, cinema, vídeo, imagens digitalizadas aplicações diferentes, relações complexas. O cinema de Wim
.Wenders põe em cena esse jogo de desafios e de fascinações
mútuas. Tomemos o exemplo de Jonathan e Ripley em "O Amigo Americano". Jonathan faz molduras, vive num "atelier" impregnado de cheiros e materiais diferentes; situa-se na corrente
de uma cultura pictural, a do olhar. Só ele é capaz de distinguir,
num leilão, a modificação das "nuances" de azul em falsos
Derwartt. Incarna a instância apolínea do belo - do limite, do
contorno sóbrio, do quadro. Ripley, o amigo americano, transporta-nos para lá do suporte material, para a circulação desenfreada de sinais e a especulação. De um lado o dinheiro, forma
generalizada das mercadorias; do outro, as imagens, formas generalizadas do real. Ripley define-se na exterioridade dos sinais
fornecidos pelos aparelhos. Deitado numa mesa de bilhar, tira fotografias a si mesmo com uma polaroide, e a desmultiplicação
das imagens acaba por lhe cobrir o corpo. As cópias triunfantes
consagram a morte do original. Durante o filme, vê-mo-lo registar
a sua própria voz e escutar o que registou, como se apenas as
frágeis marcas deixadas nos aparelhos pudessem sustentar o
seu sentimento de existir. E um personagem pós-moderno e acaba por anexar Jonathan, que passa do sublime para o quantitativo. O ponto fulcral desta anexação vê-se quando Jonathan estilhaça um quadro no,seu "atelier". O que é que se passa quando
o quadro se parte? E a fuga para a frente, em direcção ao ilimitado, ao mar, a morte.
Fazer com que as imagens retomem a sua inocência... O
mesmo Wim Wenders, no seu livro "A verdade das imagens", encontra na visão uma possibilidade de verdade latente "obscurecida pelo discurso, pela história e pela opinião". É um regresso a
percepçao pura e dura, livre de todo o julgamento e opinião, "regresso as coisas elas mesmas" preconizado pela fenomenologia
- como que reencontrar um olhar de infância sobre as coisas.
Esta potencialidadede verdade tende a desaparecer com a inflação de imagens. A imagem de alta definição autoriza uma infinita
multiplicação de imagens sem perda de precisão e não põe nenhum limite a manipulações sucessivas. Digital, sem suporte material, não se altera como os negativos do cinema; a noção do
original perde sentido, as trucagens não deixam rasto.
Wim Wenders quer fazer do cinema um pólo de resistência a
essa perda de sentido. "O cinema deve fazer de cada imagem o
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último bastião do sentido da imagem." A passagem da cultura
pictural a era da reprodução tecnológica, as reproduções de
obras de arte, a fotografia e ao cinema, finalmente a imagem
electrónica, desencadeou uma inflação de imagens que constitui
"uma das mais graves doenças da nossa civilização".
O cinema dispõe de uma história, de uma linguagem elaborada: "A linguagem cinematográfica é uma forma poderosa que
deixa marca em tudo o que dá a ver." O vídeo, mais fácil de manejar, mais espontâneo, não tem essa "aptidão para tomar uma
forma"; tem uma linguagem primária, que elimina a construção
da temporalidade a favor da montagem (a qual desarticula o
tempo em instantes); não alcança os planos de conjunto do cinema, mantendo-se no regime de grandes planos. Entre o cinema
e o vídeo, existe a mesma relação que entre o original e a cópia.
A proliferação das imagens vídeo, excrecência maligna em terreno de perda de organicidade, é verdadeiramente uma doença.
Em "Nick's Movie", Wenders filmou em imagens vídeo Nicholas
Rey atingido por um cancro. Simbólico: "O vídeo apareceu-me
no filme como um cancro no seu interior."
Então, para combater esta doença, aquilo que Baudrillart
chama "a contaminação viral das coisas pelas imagens", "a sua
infinita pululação", é preciso reinscrever a imagem vídeo no quadro cinematográfico, imprimir-lhe a marca deste, dar-lhe o lastro
de organicidade, sentido e memória, que lhe fazem tanta falta.

Na sua crítica contra Wagner, Nietzsche estigmatizava os sinais de uma modernidade que, ao pretender içar-se ao infinitamente grande do sublime, acabava por cair no infinitamente pequeno: o som reduzido aos seus componentes elementares, tendo perdido toda a ligação orgânica. Esse sublime caído no quantitativo é o da nova tecnologia da imagem, que nos envolve num
abraço fusional e faz regredir a nossa percepçao, ao suprimir o
distanciamento que é constitutivo da visão.
"Estávamos diante de imagens; agora, estamos no visual."
Em "A vida e a morte da imagem, uma história do olhar no Ocidente", Régis Debray insiste na característica de distanciamento
da percepçao visual: "Ver é afastar-se do visto, recuar. abstrairse." A percepção sonora é mais arcaica, atinge mais o cerne do
indivíduo. No audiovisual, o que se vê é anexado pelo que se ouve, mas o fundo visual sobrepõe-se ao sonoro: "O visual tornouse um ambiente quase sonoro." Somos apanhados numa lógica
de absorção, numa "superfície mata-borrão" (a expressão é de
Paul Virilio), que nos desapossa da nossa visão.
A velocidade de transmissão das imagens e a sua ubiquidade dispensam-nos de imaginar para além do apresentado por
elas, dispensam-nos de nos projectar no tempo ou no espaço.
Já está tudo, aqui e agora. "Acontece tudo sem que tenhamos
necessidade de partir?"A religião do directo, do imediato, do
grande plano, leva-nos a acreditar que estamos em cima do assunto ou do acontecimento. Mas desde MacLuhan que sabemos
que "'medium' is message", os "media" são a mensagem em si
mesmos, o acontecimento confunde-se com os sinais que deixa,
o único presente é a presença da imagem. A imagem foi deportada da ordem opaca do visível, anexada pela estratégia da co-

municação, promovida por si mesma, indiferente aos seus conteúdos semânticos.
Se quisermos evitar a interpenetração do nosso imaginário
pela velocidade e devolver as imagens a sua inocência, teremos
de desligar a imagem do som - no vídeo estão na mesma banda de registo, ao contrário do cinema -, exercitar-nos na fixação
da imagem, resistir a dominância do directo. Talvez assistíssemos então a um regresso a potencialidade de verdade de que fala Wenders. E que o sentido das coisas só se atinge em diferido.
Recordemo-nos do bolo (uma madalena) que, em Proust, faz
aflorar aos lábios todo um passado escondido na memória e revivido nesse momento como presente. As imagens não desdobram todos os seus significados senão quando articuladas com
as representações mentais de cada um de nós, quando integradas no nosso tempo pessoal, quando entradas em ressonância
com o nosso corpo, que é o depositário da memória. O corpo, a
nossa "grande razão", dizia Nietzsche...

0 ENIGMA DAS APARÊNCIAS
No "Blow up" de Antonioni, o mistério gira a volta de uma fotografia feita num parque de Londres. A fotografia mostra a existência de um cadáver, que o fotógrafo não tinha visto. O olho da
objectiva captou o que foi invisível para o olho humano. Mas,
quando Thomas quer aumentar cada vez inais a cópia da fotografia, o mistério escapa-se. A tentação da proximidade reconduz-nos a não signFcância do grão fotográfico. Como o gráo da
pele de Albertina ("A Ia recherche du temps perdu"). O regime do
grande plano e do "zoom" fez-nos mergulhar na "obscenidade
branca" de um universo transparente, na expressão de Baudrillart: "Donde pôde vir a ideia louca de descobrir o segredo, expor
a substância nua, atingir a obscenidade radical? Aliás, isso é
uma utopia - não há real, jamais houve real; a sedução sabe-o
bem e guarda bem o enigma."
Para reencontrar a sedução das aparências, proteger-se da
"obscenidade branca", é preciso reinventar o corpo como um
enigma. No filme "As cólicas de um arquitecto", de Peter Greenaway (que é realizador e pintor), os desenhos da arquitectura
de uma casa sáo actores da intriga, como os drapeados de Da
Vinci. Os desenhos escavam a imagem cinematográfica, não se
deixam descodificar como um cartaz publicitário; só em doses
infinitesimais é que revelam a memória de acontecimentos passados. Os indícios do assassínio surgem num jogo subtil de aparições e desaparições. E a partir do espaço pictórico que se organiza a temporalidade do filme, a lógica da história. O verdadeiro enigma joga-se na articulação das linhas, dos valores, da luz e
da sombra. A obra de arte fica sempre numa certa suspensão,
segundo Heidegger. No caso deste filme, o pintor talvez morra
por ter descoberto o assassino, mas mais seguramente porque
não soube preservar o enigma das aparências, a inocência das
imagens.

(Este título e o princípio do próximo parágrafo jogam com o
termo francês "numérique", que as outras línguas dizem "digital",

e "logiciel'; por "programa". Optei pelo termo usado em português, mas é preciso ter esse jogo de termos em conta).
Ao princípio era o número... O programa segundo o "logos"
(expressão de René Berger).Videografia, infografia, holografia, as
novas tecnologias da imagem destacam-se das formas da nossa
percepção para aderir ao número. Programadas no computador,
as imagens de síntese fazem-nos entrar na era da simulação, em
que o efeito de realidade predomina sobre a realidade, e a virtualidade sobre a actualidade.
A relação entre a arte e estas tecnologias levanta problemas.
O pensamento artístico provoca curto-circuito na mediação do
conceito, aprofunda as determinações singulares do real para se
abrir a totalidade; a imagem digital troca este jogo de dados, fazendo do singular um efeito colateral da ideia do universal. O artista torna-se informático e a transcendência da obra estilhaça-se
em implosão nos circuitos dos aparelhos. Segundo Michel
Jaffrennou, "a multiplicação dos circuitos, essa teia de aranha
que se desdobra sobre o mundo, essa fluidez que contamina toda a comunicaçao, quando leva uma obra, devolve-a, imediatamente transformada, interpretada, e pronta a voltar a engolfar-se
na rede de circuitos".
Inscritas num espaço imaterial, absorvidas pelos circuitos,
entregues a interactividade, produzidas em tempo real, as imagens desviam-se do humano. Passaram a olhar umas para as
outras.

A SABEDORIA DO AMOR CONTRA A SABEDORIA DA IMAGEM
A revelação do outro passa essencialmente pelo olhar. Olhar
que, longe de ser um novo significado que se acrescentaria a
imagem sensorial, só aparece em fundo de destruição desta. E o
olhar que conduz em si o enigma do outro, que faz vacilar as
nossas primeiras e imediatas certezas. A fascinação exercida pela Gioconda mostra-o bem: apanhados pelo seu olhar, não podemos olhá-la. A imagem plástica ausenta-se, desaparece, para
dar lugar a essa pura presença do outro. Quem poderá dizer precisamente a cor dos seus olhos?
O olhar do outro é insustentável. O narrador de "A Ia recher:
che du temps perdu" náo só retém Albertina prisioneira, como
não a suporta senão adormecida.
"[Assim,] o seu eu não passava o tempo a escapar-se, como
quando conversávamos, pelas fendas do pensamento inconfessado e do olhar. [Adormecida,] chamava a si tudo o que dela estava
fora; ficava refugiada, contida, resumida no seu corpo." O olhar é a
fenda pela qual o outro se escapa da sua imagem plástica, e que é
preciso reintegrar. "As pálpebras fechadas davam a sua face uma
continuidade perfeita, que os olhos não interrompiam."
A multiplicação das imagens dá testemunho de uma civilização que desaprendeu de olhar e apaga todas as formas de alteridade. E uma cultura de pálpebras fechadas. E uma fuga desesperada para as estratégias banais da imagem: deixa para trás a sedução do olhar, que mantém os pólos a distância; deixa para trás
o amor, que procura "o enigma do outro"; deixa para trás a transcendência da arte, que preservava a aura das obras originais.
Maria Adelaide, Set. 93
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Não tinha momentos de tranquilidade espiritual senão quando me
isolava na pureza do deserto. O vazio parece-seconTigo; sente-se meIhor o Teu sopro, no vazio. Muito levemente, sim, mas apercebia-me
de Ti no Teu voo sobre o deserto. Parece que não está lá nada. Mas
Tu estás: tens a paixão do vazio. Eram só momentos - porque bastava olhar para o chão e, de novo, a inquietação me assaltava. De facto,
o que é que eu descobria nesse aparente estado de calma senão uma
forma de guerra assustadora? Guerra e morte, regra universal. É só levantar a mínima pedra: surgem milhares de criaturas vivas correndo
para a sua própria destruição, matando-se uns aos outros, entredevorando-se.A morte é o húmus onde pululam, com gula, as raízes da vida. (. . .) Uma interminável agonia lança o seu lamento inútil da terra para o céu, enquanto que Tu, nos Teus palácios de absoluto... .
Deitava muitas vezes a cabeça nas mãos, espumando com a depressão da minha alma. Não percebia nada. Tentava agarrar-me as
tentativas de explicação ou de interpretaçãoque Samuel me tinha ensinado. Mas o que eu observava e sentia bem realmente mostrava as
contradições, os rasgões, que nenhum raciocínio poderá conciliar, remendar. O que é esta criação terrível, gritava-Te eu do fundo do meu
silêncio aterrado, onde me dizem que espalhaste as Tuas bondades
infinitas?))
Conferir com 2 Samuel, oração depois dos capítulos 5 e 6 (consagração de David, vinda da Arca para Jerusalém, profecia de Natan):
((Nasminhas divagações, nos meus sonhos e pensamentos, chamava-o "Hi" (Ele) e juntava depressa, mais por reverência do que por
hábito "bârukh shemb", bendito seja o Seu Nome. Ele: mas Quem? ou
O Quê?.
Questão que continuava a obcecar-me, curioso, ávido. Porque a
minha vida não "era", no sentido mais literal, senão em função de um
Quem-O Quê que me escapava.
Voz Actuante, de acordo, mas Quem-O Quê?? De qualquer maneira, "isso" escapava-se. De algum modo, sendo Voz, "isso" era silêncio".)>
David vai desfiando as várias formas de revelação de Deus a
Abraao, Isaac, Jacob, Moisés (são páginas espantosas - as da Bíblia
e as do Coccioli, salvas as distâncias...) (. ..)
((Lembra-me,ó Interlocutor, que eu posso e devo contentar-me

-

com um Deus de brumas, apesar de tantas palavras, desde que Ele
não afaste a Sua Face. Convence-mede que é preciso distinguir entre
Deus desenhado a vazio e Deus virado para o outro lado: porque o primeiro engendra uma sede inextinguível, mas o segundo provoca o
horror do caos.,)
Conferir com 2 Samuel, cap. 8, mais vitórias de David sobre as nações vizinhas:
((Maso Rei de Israel não tinha só as suas noites atormentadas de
questões, tinha sobretudo os dias ocupados pelos assuntos de Estado. Houve outras guerras: parece que são o ofício dos reis... Derramei
mais sangue: outro mistério.. .
(...) Estava impregnado de cheiro de sangue, eu, tão apaixonado
pela paz!!
Homem de sangue: foi por causa desta aberrante dignidade, não
foi ??, que Tu não me permitiste construir o Templo?
(...) De alguma maneira, as minhas campanhas vitoriosas respondiam as minhas questões nocturnas. Era a minha resposta altiva a
questão de base que me obcecava. Já que ignorava Quem-O Quê que
Tu és, desdobrava-me para fazer de Ti, em termos humanos, um grande Senhor da Terra:
Deus falou a partir da Sua santidade: "Exultarei, vou repartir Sichem, vou medir o vale de Succoth, Galaad é para Mim, Manassé é
para Mim, Judá é o Meu elmo, Moab a bacia em que Me lavo. Atiro as
Minhas sandálias sobre Edom; e tu, Filistia, tenta cantar vitória sobre
Mim!..."
É bonito, mas o conjunto cheira a sangue. Entretanto, eu reinava
sobre Israel com rigor e misericórdia, com a Lei diante dos meus olhos
e no meu coração.
(...) Deitava-me cheio de energia com as minhas mulheres e as minhas concubinas, porque onde o homem está sozinho não há alegria.
E a alegria é necessária - onde não há alegria, não é frequente que
se encontre a Divina Presença.
Assistia, com um espanto sempre renovado, ao brotar da poesia
de um David muito profundo e de mim mesmo desconhecido; com a
ajuda de homens de sensibilidade, trabalhava na ordenação do que eu
e outros artistas produzíamos; cantava muitas vezes, tocava; as vezes,
em segredo, dançava: dançava para Ti, bendito seja o Teu Nome.),
Lisboa, Verão 93
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Pelo sonho é que vamos .
Comovidos e mudos
Chegamos? NBo chegamos?
Haja ou não frutos
Pelo sonho é que vamos
Basta a 16 no que temos
Basta a esperança naquilo
Que talvez não teremos
Basta que a alma demos
Com a mesma alegria
Ao que desconhecemos
E ao que e do dia-a-dia

Chegamos? Náo chegamos?
Partimos. Vamos. Somos.
Sebastlbo da Qama

