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António Matos Ferreira

Para muitos a democracia acaba por se
banalizar sem se ter grande consciência de que
representa uma etapa importante no processo
da consciência humana, individual e colectiva.
Ela não corresponde só a nossa
contemporaneidade. Em diversos povos e em
diversos momentos históricos há traços de uma
dinâmica democrática, em que o poder na
sociedade se encontra repartido e que, melhor
ou pior, expressa a vontade e a participação de
um maior número de homens na sociedade.
2 viragem

Opõem-se por vezes duas concepções da história: uma que se
situa na repetição cíclica, em que a decadência e a crise são a grelha
anunciadora da morte de determinada sociedade, sucedendose um
renascimento instaurador de uma nova etapa de progresso; outra
que vê na sucessão do tempo uma ascensão indefectível do devir
humano e das sociedades. Tradição e Progresso constituem assim a
dicotomia que muitas vezes determina a mundividência com que se
relaciona e entende o viver em sociedade.
A profecia apocalíptica do "fim da história", em nome da superação desta dicotomia, pretende ver nas sociedades demoliberais o fim
de um tempo de memória e de transformaçao. Nesta perspectiva, o
futuro do homem identificarseia com alcançar um nível de vida e uma
tranquilidade onde a história, como consciência e como processo,
daria lugar a preservação da sociedade homogeneizada em círculos
concêntricos de uniformidade de mentalidades e de comportamentos. A democracia seria assim como que uma ditadura das massas, e
a história estaria esvaziada da utopia como força mobilizadora.
Sairseia de uma dinâmica bipolar, cuja transformaçao se articulava
na tensão, para uma galáxia que existiria pela inércia da sua própria
consistência.
Este paradigma, se saudado por alguns, tem também encontrado fortes críticas, e, em todo o caso, não se apresenta pertinente para responder a questões importantes como as da justiça e da equidade no viver colectivo. A realização das pessoas, se tem uma matriz individual indiscutível, na medida em que as sociedades dão espaço e
valorizam a intervenção de cada um, não pode ser completamente
desligada do entendimento que cada sociedade faz de si própria,
nos vários momentos da sua história.
E no seio desta interacção entre o indivíduo e a sociedade (nos
seus mais diversos níveis) que se joga a dimensão utópica, não redutível a qualquer ideologia, ainda que transportando sempre fragmentos desta.
Para muitos a democracia acaba por se banalizar sem se ter
grande consciência de que representa uma etapa importante no processo da consciência humana, individual e colectiva. Ela não corresponde só a nossa contemporaneidade. Em diversos povos e em diversos momentos históricos há traços de uma dinâmica democrática,
em que o poder na sociedade se encontra repartido e que, melhor ou
pior, expressa a vontade e a participação de um maior número de homens na sociedade. Esta participação está associada a questão da liberdade e do seu alargamento ao maior número de pessoas. A sociedade democrática ganhou uma nova perspectiva quando. procurando superar a conflituosidade confessional, valorizou a tolerância e
afirmou a liberdade individual como forma de autonomia.
Neste processo, para além da afirmação da liberdade individual,
tem relevância a secularização progressiva de duas outras dimensões: o da igualdade (sacerdócio universal) e o da fraternidade (filiação divina um mesmo Pai). Este processo de secularização permitiu
universalizar estas dimensões para além das fronteiras das Igrejas e
do próprio cristianismo.
A democracia não é, portanto, uma simples forma política do
exercício do poder assente num Estado de direito e numa representação parlamentar dos cidadãos. A democracia é simultaneamente
uma forma de organizar politicamente a sociedade e uma utopia de
realização individual e colectiva. Utopia porque em si não se basta
em termos de reprodução social, mas envolve constantemente uma
dimensão criativa, exigindose sempre mais e melhor funcionamento
democrático.
Hoje apelase constantemente para a solidariedade como uma

das dimensões centrais do aprofundamento da democracia. A solidariedade é uma das expressões laicas para designar o princípio da fraternidade.
Para o homem comum esta dimensão não decorre directa e necessariamente de uma origem paternal (divina) comum. Aquilo que
pode ser considerado um ponto de partida e uma exigência (como o
é para muitos que são crentes), é antes de mais um futuro a construir: uma promessa.
A fraternidade é assim um vector essencial da democracia,
pois constitui um pressuposto e simultaneamente um horizonte a
alcançar.
E certamente a dimensão mais generosa e gratuita da democracia pois instaura o outro como uma necessidade da nossa própria
realização individual e colectiva.
Assim, a democracia não pode ser reduzida ao ritual do poder representativo da soberania popular. A democracia significa sobretudo
a inscrição, no viver colectivo e social, do desejo da interrelação e da
intercomunicação entre sociedades, povos e pessoas.
A fraternidade torna-se um horizonte essencial para a construção
de uma sociedade mais justa e livre. Introduz a importância do outro,
ajudanos a relativizar os valores, as seguranças e os critérios de desenvolvimento que perpetuam ou originam os privilégios de grupos
mais ou menos restritos. A fraternidade confere como destino a humanidade, sem escamotear as suas diferenças, a possibilidade de
descobrir aquilo que a une. A fraternidade é, portanto, uma perspectiva essencial para que cada um se torne mais humano e para que as
sociedades se organizem cada vez mais vocacionadas para a justiça,
rompendo com todas as formas de marginalizaçáo, de descriminação e de exclusão.
E ela que ajuda a compreender como o nosso destino é o de
construir laços que nos aproximem, e que nas diferenças exista a solidariedade necessária para que o homem não seja o predador do
outro homem, e, pelo contrário, seja capaz de renunciar ao seu bem
estar e aos seus níveis de vida para que cada vez mais todos possam
sobreviver e viver.
O desenvolvimento económico e o progresso social não existirão
verdadeiramente sem esta consciência. De outro modo, a democracia, como forma de governo, será não só incompleta como incapaz
de responder as expectativas de maior humanizaçáo.
E no interior desta consciência de fraternidade que se descobre e
se aprende o sentido de um viver solidário e a relatividade de tudo
aquilo que se vive. A fraternidade confere uma transcendência imanente (interior) ao agir histórico capaz de contribuir para romper progressivamente com todos os egoísmos, permitindo o enraizamento
de uma consciência responsável que torna mais vivível a aventura humana e o viver em sociedade.
E essa consciência que permitirá superar todos aqueles factores
que alimentam as múltiplas culturas de morte que atravessam o nosso quotidiano, metamorfoseando o nosso agir numa relação de abertura e de partilha na medida em que se descobre que o sentido do
nosso viver, do que é a nossa vida, depende e necessita que os outros vivam.
Retomar a problemática da fraternidade é introduzir, na nossa reflexão e no nosso agir, aquela dimensão essencial que interroga e dá
sentido a um viver que não se reduz ou confunde com sobreviver.

A fraternidade torna-se um horizonte essencial
para a construção de uma sociedade mais
justa e livre. Introduz a importância do outro,
ajudanos a relativizar os valores, as
seguranças e os critérios de desenvolvimento
que perpetuam ou originam os privilégios de
grupos mais ou menos restritos. A fraternidade
confere como destino a humanidade, sem
escamotear as suas diferenças, a possibilidade
de descobrir aquilo que a une. A fraternidade
é, portanto, uma perspectiva essencial para
que cada um se torne mais humano e para
que as sociedades se organizem cada vez
mais vocacionadas para a justiça, rompendo
com todas as formas de marginalizaçao, de
descriminação e de exclusao.

Lisboa, 8 de Julho de 1994
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U QUE O PERDA0
VEM FAZER
Olivier Abel**

O Perdáo rompe com o mundo quotidiano
em que tudo se esquece sem jamais ser pago
nem perdoado. Ele reabre a memória, «evoca))
a dívida, não mais a que era retribuível,
mas a dívida insolúvel para com aqueles de
quem tudo recebemos, aqueles de quem tudo
tomámos, aqueles a quem deixaremos tudo isto.
[.. I Ele reabre no presente outras
possibilidades, mostra outros futuros possíveis
do passado. O perdao recusa toda a perspectiva
sacrificial, ele lembra todos os «deixados por
conta>>da história e dos sistema, ele remete para
um dívida insolúvel.
(*) In revista Esprit, n.VQ3, (n"), Julho 1993, pp.60-72
(**) Filósofo, dirigiu O número da revista Autrement (série Morales) sobre "O Perdao".

PERGUNTAMO-LO. E depois afastamos muito depressa a
questão, porque ainda não se faz história, nem a história, com a
moral, e menos ainda, com os sentimentos religiosos. Aliás, a
haver nela uma moral respeitável, seria a da discussão, que
obriga as convicções religiosas a passar por uma câmara de
descontaminaçáo: o perdáo, cremos, passa mal a prova da universalizaçáo. E, principalmente, se houvesse alguma coisa de
sério na moral que respeite a história, isso seria a ((dívida)),face
a qual o perdão parece ((irrisórioe escandaloso)).
Talvez, com efeito, seja preciso desviarmo-nos aqui do ((perdão moral)) que, sob certas condições (perdoa-se aquele que
reconhece o seu erro, aquele que perdoa deve ser aquele que
sofreu a falta, não se perdoa a si mesmo, etc.) preenche esta
função moral universal que é restabelecer a reciprocidade, reparar. Esse perdáo, destinado, se pode dizer-se, a favorecer as trocas de bens pondo fim as trocas de males, marca a memória ordinária da troca, com as suas dívidas retribuíveis, que se podem
apagar. Esse perdão pressupõe uma temporalidade causal e
contínua, em que os bens e os males têm causas assinaláveis
algures na estrutura da troca.
Não é que devamos menosprezar este perdão moralmente
elementar, que promete ((nãovoltar a fazer)) e que permite recomeçar de outro modo, numa palavra, que repare. O problema é
que ele se aplica somente a situações claras, ou clarificadas por
convenção, e em que todas as condições práticas possam ser
preenchidas: pode designar-se a vítima e o culpado, este reconheceu a sua falta e pediu perdáo, etc.
Ora, na maior parte das situações históricas reais, trata-se
de conflitos insuperáveis em que nem mesmo há acordo sobre
o erro, ou de factos irreparáveis e antigos, de que foram vítimas
gerações desaparecidas, trata-se de situações em que o crime é
demasiado intrincado com outros para que se possa isolar uma
causalidade simples nem troca sem sentido. Isto é, trata-se de
situações confusas. Mas se é então legítimo afastar um perdão
que pretendesse clarificar as coisas facilmente, não se afasta ao
mesmo tempo uma outra espécie de perdao precisamente porque ele "mexe" com muitas coisas, toca demasiado em identidades envolvidas nos conflitos inultrapassáveis e que desapareceriam fora desses conflitos, perdão que toca em memórias enraizadas em crenças e dívidas que não se podem pagar, como
que enterradas num passado irreparável? Que vem o perdao fazer a história, aí onde a história toca o trágico?
Nas linhas seguintes gostaria de prosseguir (1) a abordagem em duas vias. Na linha da primeira, o perdáo tenta responder a uma primeira forma de trágico, que chamarei o 4rágico de
conflito., em que o diferendo é insolúvel, incontornável. Aqui o
perdão revela-se com uma das formas mais importantes do que
poderíamos designar, com Paul Ricoeur, a ((sabedoriaprática)),
que ele propõe para mediatizar a antinomia entre <(ofim ético))e
a ((norma moral)) (2). A sabedoria prática esquematiza qualquer
coisa como um compromisso de que o perdão é não somente
uma ilustraçáo, mas quase a alma. Na linha da segunda via de
abordagem, o perdáo tenta responder a outra forma de trágico,
que será, aqui, mais o ((trágicodo irreversível)),o trágico do irreparável. Talvez porque ele aceita a realidade da perda (há um
trabalho do perdao, como se fala do ((trabalho do luto))),talvez

porque reabre o passado esquecido, ressuscitando as possibilidades cortadas, o perdão quebra a dívida e quebra o esquecimento. E efectivamente é disto que se trata hoje, de saír da infernal antinomia entre a dívida e a amnésia: o perdão tem esta
virtude quase poética de fazer com que este mundo seja bem
presente, mas também que seja susceptível de outra coisa que
não repetir-se

em tempo de guerra e o direito sagrado de sepultura dos familiares, cada um constrói a sua coerência sob um imperativo de
universalidade. Por isso encontramo-nos num verdadeiro conflito de justificações (3). O trágico da história opõe memórias incompatíveis, não somente porque a história é contada numa
pluralidade de narrativas formadas a partir de pontos de vista
separados: poder-se-ia ainda mudar os pontos de vista e reconstituir po! recolocação a sua possível articulação numa
A SAGEZA DO PERDAO CONSTRÓI COMPROMISSOS
((geografia)).E assim que uma história alemã da Alemanha e
uma história francesa da França se podem articular. Mas muitas
O trágico da história, vista de Sirius, não deixa de ter algo
vezes a própria temporalidade comum a quebrada, porque não
cómico. é a prodigiosa cacofonia que fazem todos estes litígios
há questão comum que nos torne contemporâneos uns dos oue mesmo estes consensos em que os protagonistas não têm um
tros, porque não há mais permuta possível sob um princípio colinguagem comum e falam de coisas diferentes. O trágico da
mum. A permuta de memórias, a permuta de dívidas retribuíveis,
história é o universal mal-entendido pelo qual histórias heterogéé impossível porque as memórias estão enraizadas num imemoneas se cotejam, se misturam e se modalizam indefinidamente,
ria1 inacessível a troca. Há uma corporeidade das identidades
se opõem sem mesmo chegar a entender-se por quê. Pense-se
históricas que as torna irresponsáveis, incapazes, a partir de um
certo ponto, de se justificarem; têm uma corporeidade que as
em Shakespeare! Se se tomar o modelo lógico da questão e da
impede de responder a todas as questões, como se a identidaresposta, tudo se passa como se a história justapusesse resposde fosse precedida por uma dívida transcendental a todas as
tas a questões diversas, sem chegar jamais a pôr verdadeiratrocas que as tivesse definido, ou por um esquecimento mais
mente em presença das duas respostas a mesma questão (o
vasto e mais vivo que todas as suas lembranças.
que seria o mínimo para saber se há litígio ou acordo). E cada
Eis esboçado o que nos propomos designar como ((otrágium dos actoresda história é apanhado na lógica da sua busca,
co do conjlito)).Que fazer com ele? E que vem fazer o perdão a
do seu desejo, da sua pergunta ou da sua questão, sem dela
história? E a aflitiva impotência que habita a força dos nossos
poder sair a não ser pelo acaso da sorte ou do azar.
desejos, dos nossos discursos e das nossas afirmações mais
Um espírito kantiano poderia objectar que se os protagonisprimordiais, de tal maneira que não se pode sair desta condição
tas desejam a mesma coisas, ainda que os seus desejos sejam
trágica
que os habita sem morrer. Como se a força das nossas
exclusivos, ou até mesmo se desenvolvam em perspectivas inconvicções repousasse para lá do conflito infinito das justificacomensuráveis do que é o .bem)) ou a ((vidaboa)),pode-se defições antagónicas, na opacidade de uma finitude sempre ainda
nir os procedimentos permitindo atingir a universalidade destes
injustificada, e sempre já condenada a morte. Encontra-se isto
fins: não devemos permitir-nos justificações que recusaríamos
em Hegel, relido aqui com Ricoeur não mais como o filósofo da
ao nosso adversário. Neste sentido a razão prática ou a ética da
síntese e da conciliação absolutas, mas como o filósofo que lediscussão poderia dar lugar ao que Ricoeur chama ((aestreiteza
vou mais longe a sabedoria prática. Uma sabedoria que aceita,
do ângulo de envolvimento)) dos discursos e dos fins de cada
"malgré" Kant, que os deveres possam ser contraditórios, e que
um dos protagonistas.
o justo deva passar por esta prova trágica. Para Hegel, o perdão
Partiremos aqui da hipótese inversa, que dá mais crédito ao
é precisamente o que termina o ciclo ético começado pelo trágitrágico: o conflito não se encontra somente entre desejos ou obco. Ora o perdão hegeliano repousa sobre a renúncia de cada
jectivos incompatíveis, mas por vezes entre regras ou normas,
parte a sua parcialidade. Quer dizer que ele repousa sobre uma
digamos ((deveres)),incompatíveis, tendo acedido, no entanto,
desistência
recíproca, sobre a aceitação pelo protagonista do
ao imperativo de possível universalização. Por exemplo, a oposiseu
desaparecimento
enquanto idêntico a si mesmo, sobre o
ção para a justiça entre os direitos ligados a liberdade e os votaconsentimento, quer do que perdoa, quer do perdoado, em tordos a igualdade poderia ser considerada uma oposição deste tipo: para sair desta antinomia é bem necessário (concertação~~. nar-se outro-que-ele-mesmo.
Ora, como se viu, o trágico consiste precisamente em não
Outro exemplo: o conjunto de diferendos posto em relevo por
poder tornar-se outro de si próprio. A sabedoria prática, uma saLuc Boltanski e Laurent Thévenot na obra sobre ((aseconomias
bedoria que não propusesse uma libertação do trágico, um
da grandeza)), onde mostram que uma proporção importante
acesso ao ponto de vista cómico que é o de Sirius na metamordas disputas nas nossas sociedades argumentam-se em munfose universal, mas uma libertação no próprio trágico, deveria
dos de justificações heterogéneas (mundo civil e mundo merser uma sabedoria a altura do diferendo, uma sabedoria pela
cantil, por ex., ou mundo de inspiração divina ou mágica e munqual os protagonistas aceitem que eles não estão sequer de
do da produtividade industrial). O que é propriamente trágico,
acordo sobre o objecto do conflito: que eles não estão na mesaí, é pois a estreiteza do ângulo de comprometimento dos protama linguagem, no mesmo mundo, na mesma história. E isto que
gonistas, isto é, a sua incapacidade de mudar o ponto de vista.
é mais duro de aceitar: preferimos matar-nos uns aos outros, coMas é também o facto de que através da finitude dos seus ponmo que para provar que ainda é uma troca, que se está ainda
tos de vista, cada um deles desenvolve uma tentativa de legitino mesmo mundo, a aceitar que tudo é um mal entendido, um
mação infinita, uma exigência de direito ou de dever universal.
mal entendido intransponivel.
Na oposição entre Creonte e Antígona, entre a razão de estado
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O perdão intervém aqui, porque ele tenta formular o erro e
porque se depara com o problema: como encontrar uma linguagem que possa ao mesmo tempo exprimir o mal sofrido (é mesmo possível exprimir completamente um mal?) e ser compreendida, entendida, retomada por aquele que o cometeu? Ou inversamente, uma linguagem que possa enunciar o dano cometido
e ser entendida pelo que o sofreu? Não haverá uma proporção
irredutível, uma heterogeneidade de linguagem irremediável?
Não se estará condenado ao "diferendo", quer dizer, a impossibilidade de definir em conjunto a linguagem em que o erro será
formulado?
Sobre um problema destes o perdão moral estilhaça-se.
Resta um perdão não muito moral, mas muito mais sábio, e que
eu designaria como a virtude do compromisso. O compromisso
tão fortemente argumentado no livro de Boltanski e Thévenot,
de que constitui a questão mais forte, nada tem a ver com o
comprometimento que seria a justaposição preguiçosa de pontos de vista, na incapacidade de julgar e de resolver; o compromisso é a obrigação em que duas proposições são colocadas
de sacrificar as pretensões exclusivas dos seus pontos de vista
e de construir um mundo possível em que possam coabitar.
Como é que o perdão é a virtude do compromisso? Podemos já dizer que o perdão mediatiza a antinomia entre o díspar
dos objectivos humanos singulares e a regra pela qual estes objectivos são reconduzidos a sua comum condição. Com efeito, o
perdao não abole a regra; pelo contrário, reajusta-a por uma espécie de suplemento até que convenha exactamente a situação,
a singularidade do que era visado por cada um dos protagonistas. O perdão não é um .para além. da justiça senão na medida
em que a própria regra da justiça designa o que a excede, a necessidade de uma justiça suplementar, o ponto em que a justiça
cede o passo a ((justeza)).Sem este sentido da singularidade
das situações e dos desejos de cada um a regra moral ficaria
vazia e formal, sem ((carne,) ética; e sem a capacidade de ligar o
objectivo singular a uma regra comum, o objectivo ético ficaria
cego a possibilidade de outros pontos de vista. O perdao é o
que vem exercer e animar uma espécie de imaginação prática,
que está suficientemente ancorada no desejo para poder compreender a veemência dos objectivos éticos, e suficientemente
aberta para respeitar outros pontos de vista possíveis e construir
um espaço de reciprocidade. O perdão procura o que ((ajusta))
cabe a cada um, para além do que lhe cabe na estrutura da troca. É assim que o perdao esquematiza a sabedoria prática entre
o objectivo ético e a norma moral.
Há, no entanto, algo que falta a esta problemática da regra
comum e do caso singular (em que o perdão substitui a avaliação geral e comparativa dos actos a abordagem singular das
pessoas consideradas no eu carácter inapreensível, inesgotável). São todas essas situações confusas e trágicas, em que o
direito se choca com o direito, o dever com o dever, e a regra
com uma outra regra, num irredutível conflito de justificações.
Em suma, são todas essas situações que definimos como diferendos. O perdão é aqui a virtude do compromisso no sentido
em que permite abandonar a disputa, mas sem resolução definitiva sobre o fundo: ele supõe que se procurou exprimir o dano
sofrido e o dano cometido e que no diferendo irremediável entre
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as duas narrações ou as duas argumentações se aceitou construir uma espécie de compromisso que rompe com a interminável recondução de duas versões separadas.
Aceita-se sem mais procurar saber quais os papéis desempenhados por uns e outros na cena: no fundo, já não há mais
lugar para o que perdoa ou o perdoado. O perdao constrói assim um compromisso no sentido em que ele constrói um misto
entre várias linguagens, vários universos de justificação e os
obriga a coabitar. E aliás a razão por que as palavras que enunciam o perdão, recusando de todo a clareza de uma situação
em que um seria o que perdoa e outro o perdoado, são palavras
frágeis. São palavras que conjugam discursos heterogéneos.
O perdão é a virtude do compromisso, aqui, porque aceita o
diferendo. Ele parte da distância entre dois direitos, entre dois
discursos de justificaçao dos quais não sabemos se são compatíveis no mesmo mundo possível. Por este distanciamento ele
manifesta relativamente a complexidade da situação a nao pertinência da cada uma dessas justificações unilaterais. Como se
não houvesse linguagem possível para esta situação ou expressão da questão que seja aceitável por todos e por cada um. A
intervenção do perdão é assim quase poética. Como uma metáfora viva, ((opera uma reaproximação que de súbito abole a distância lógica entre campos semânticos até aí afastados, para
engendrar o choque semântico que, por sua vez, suscita a chispa de sentido da metáfora. A imaginação é a apercepção, a vista repentina de uma nova pertinência predicativa, isto é, uma
maneira de construir a pertinência na impertinência,, (4). A sabedoria prática é um exercício de imaginação.
Na ausência de um juízo final, que diria ao mesmo tempo o
que é justo universalmente, para todos, e o que é justo singularmente, justo para este, a sageza do perdao consiste em aceitar
que não há última palavra, não há linguagem completamente
comum, e em tecer entre duas histórias ou duas memórias incomensuráveis uma espécie de intriga que é a do seu compromisso, da sua coabitação. Só ela permite formar um discurso bastante vasto, bastante policêntrico para trazer m si a pluralidade
das memórias e conduzi-las ao ponto em que devem concertarse. No caos narrativo saído do afundamento do Império otomano, por exemplo (os diferendos entre Gregos, Albaneses, Turcos, Arménios, Curdos, etc.), ou de balcanização da Europa
Central, hoje, esta sageza condiciona a reconstituição da memória e do tecido social. A espécie de perdão de que se trata
aqui é provavelmente essencial a memória histórica, obrigada a
compor diversos discursos, e a imaginação do compromisso
como instrumento do conhecimento histórico.

0 PERDAO ROMPE COM A DiVIDA E O ESQUECIMENTO
O trágico do conflito era o choque entre duas formas de vida
ou dois universos de justificaçao incomensuráveis. Há um outro
tipo de trágico da história, face ao qual o perdão ordinário,
cheio de bons sentimentos, se retira assustado: é a experiência
de um mal irreparável (e é talvez um pleonasmo: a experiência
do mal é a do irreparável); é o sentimento da irreversibilidade
das consequências dos nossos actos. O que se trata aqui é me-

nos a permuta entre memórias diversas e que se descobrem incompatíveis, mas não trocáveis, do que o jogo, em cada um dos
sujeitos históricos que nós somos, entre a memória e o esquecimento. Pode esquecer-se o irreparável mas pode relembrar-seo
irreparável?
Como descreve W. Benjamim na sua IXqese sobre o conceito de história, a propósito de uma figura de Klee intitulada
(1Angelus Novus)),o Anjo queria fazer paragem e reparar o que
tinha sido destruído, ressuscitar os mortos; mas com o terror
que o toma, não pode parar, não pode voltar atrás. O Anjo da
história é também o historiador que muitas vezes(1acorda))e se
descobre envolvido no que conta e que frequentemente vê o
invisível, a extensão do desastre, a catástrofe que se prolonga
no presente, que continua numa espécie de repetição atroz e
sem fim.
Como fazer para intervir no passado e reabrir possibilidades
esmagadas, fazer com que os sofrimentos passados não sejam
abolidos pela ((omelete))do futuro, e que as esperanças estão
perdidas não sejam definitivamente condenadas ao fracasso?
W. Benjamim, ainda, cria que o futuro tem areagentes))suficientemente poderosos para reanimar todo o passado e que se se
salvar do esquecimento a história dos vencidos tudo será enfim
((salvo.. Mas esta concepção messiânica do papel da memória
dos vencidos, concepção que mistura a revolução e a redenção,
insurgida contra a alienação que despoja os vencidos da sua
própria história, poderemos nós subscrevê-la? Não nos tornámos nós mais pessimistas?
O trágico duplica a piedade que se tem pelas vítimas com o
horror de ver a própria vítima cegar-se e repetir, por sua vez, o
mal que ela sofreu (5). E mesmo um dos hábitos terríveis da história que os povos que mais sofreram se tornem muitas vezes
os mais implacáveis. Dito de outra forma, o trágico designa aqui
a impossível separaçao no humano do agente e do paciente, do
culpado e da vítima, a reduplicação da vitimização pela criminalização, da irreversibildiade sofrida pela irreversibilidade praticada. É talvez um dos traços estranhos da existência trágica que
os homens prefiram cobrir o lanço [6] sobre o irreversível, reforçá-lo, a aceitar o irreversível como um dado bruto e absurdo da
temporalidade.
Neste aspecto, não é só o mau que se afunda no crime, seja
pela sua obstinação (como maneira de ser coerente com o seu
erro, de o justificar), seja por reforço (só um crime maior pode
apagar o traço de um primeiro crime, e quer-se o desaparecimento daqueles a quem se fez o mal). E o próprio justo que pode tornar-se perverso a força de se afundar no seu direito: se ele
crê, como é muito humano crê-lo, que a sua infelicidade é forçosamente a paga (versão religiosa) ou a consequência (versão
secularizada) dum falta ou de um erro maldoso, ele procurará
um responsável ou um culpado a todo o custo. Porque não poderá suportar a ideia de que a sua desgraça seja de algum modo o fruto de uma sequência de acasos absurdos, mas sim o resultado desejado de uma intenção perversa, ela reforçará o mal.
Mas o trágico o irreversível manifesta todo o seu alcance na
medida em que as consequências dos nossos actos se separam das nossas intenções primeiras, se autonomizam e nos escapam completamente. O circuito ético imediato pelo qual o que

o agente age corresponde ao que sofre o paciente (e toda a acção é uma dialéctica complexa de passividade e de actividade)
é aqui de tal modo distendido que a responsabilidade ética torna-se problemática. É esta zona, em que eu sou irresponsavelmente responsável pelas consequências não desejadas e por
vezes mesmo imprevisíveis dos meus actos, que diz respeito ao
trágico. Poder-se-iademonstrá-lo desde o Edipo de Sófocles até
ao medo pelo futuro ecológico do nosso planeta. Há um regresso ao religioso no sentido em que a desgraça de amanhã aparece muito como a longínqua retribuição de uma conduta de hoje.
Para o dizer de outro modo, a desafios ou a questóes diversas,
por seu turno eles levantam outras questões, engendram novos
problemas diferentes dos primeiros e aos quais estas respostas
não podem mais responder. Se antes o trágico residia no choque entre duas formas de vida que, respondendo a exigências
ou a questões diferentes, não se compreendem, ele reside agora no facto de que as nossas escolhas e as nossas soluções
(por muito coerentes e responsáveis que sejam face as questões as quais respondem) levantam interrogações outras, diante
das quais ficamos sem resposta. Subitamente irresponsáveis na
nossa própria responsabilidade.
Eis esboçado o que propomos chamar o ((trágicoda irreversibilidade)).Como fazer com, e que vem fazer o perdão na história? Não será preciso, antes, aceitar, com Milan Kundera, que
((ninguém reparará os erros cometidos mas que todos os erros
serão esquecidos))? Isto também suporia uma temporalidade
causal e contínua, não mais a do complexo de trocas em que tudo é retribuído, mas a de uma física da entropia, em que tudo se
apaga: poderemos, contudo, esquecer o irreparável? O tempo
do irreparável não é este tempo latente que não mais se escoa,
em que tudo está lá, as mais antigas cicatrizes sempre prestes a
reabrirem como no primeiro dia? Acreditou-se esquecer, mas
simplesmente estava-se ((amnésico)),tão profundo tinha sido o
traumatismo.
Enquanto não se rompeu com o esquecimento, com a lei do
silêncio, do recalcamento de queixas e de cóleras, o passado
esquecido está sempre presente, ele repete-se, ele reproduzirse-á ainda. O horror não acaba porque é ((esquecido)),ele prosseguirá indefinidamente enquanto uma palavra não tiver rompido com o esquecimento e aceitado fazer memória. Pois é reconhecendo o que se passou que se rompe com a continuidade
do passado no presente. Daí que, no fim do regime franquista
em Espanha, ou do regime de Honecker na R.D.A., tanta gente
aí pedisse um ((ruptura)),e não esta leviandade com a qual uma
sociedade inteira tira a casaca. Julgamos libertar-nos do passado a custa de algumas caças as bruxas e do silêncio comum?
Não provamos com isto, pelo contrário, que se está pronto a
continuar como antes?
Longe de cobrir este esquecimento com a sua bênção, o
perdão rompe com ele. Rompe com o mundo quotidiano em
que tudo se esquece sem jamais ser pago nem perdoado. Ele
reabre a memória, ((evoca))a dívida, não mais a que era retribuível, mas a dívida insolúvel para com aqueles de quem tudo recebemos, aqueles de quem tudo tomámos, aqueles a quem deixaremos tudo isto. E não só lembra a dívida para com aqueles
que são aniquilados, como evoca essas dívidas que são as pro-
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messas do passado não realizadas, os possíveis sacrificados.
Por aí ele reabre no presente outras possibilidades, mostra outros futuros possíveis do passado. O perdao recusa toda a perspectiva sacrificial, ele lembra todos os ((deixadospor conta)) da
história e dos sistema, ele remete para um dívida insolúvel.
Mas uma dívida insolúvel é ainda uma dívida? Aliás, pode relembrar-se o irreparável? E é preciso manter uma dívida infinita
como se alimenta um ressentimento, uma cicatriz incicatrizávele
que já não tem nada a ver com a ferida? A cultura ou antes o
culto da dívida não abate todo o projecto, toda a admiração nova, todo o desejo de viver outra coisa? Em tais questões, inclinamo-nos para outra vertente do perdão, em que este rompe com
a Iógica da divida.
E preciso romper com a dívida como se rompe com o esquecimento, porque há um ponto a partir do qual a dívida não é
mais do que uma obsessão, como o esquecimento não era senão amnésia. A dívida, assim, faz com que se reaja a tudo como
se se tratasse sempre da mesma coisa, que tudo reactiva. Ela
torna incapaz de reagir a outra coisa; torna incapaz, simplesmente, de agir de novo. Na lógica da dívida aparece uma memória doente, incapaz de esquecer e de apagar e portanto incapaz de se lembrar de outra coisa. Quando numerosos intelectuais franceses reagem ao desastre bósnio com o terror do nazismo (pois "desta vez não se diga que não se sabia") é uma
coisa deste género que se produz e que impede, provavelmente, de ver chegar os novos perigos.
Por certo a identidade que define uma tal memória é uma
identidade forte, e a memória obsidiante duma falta comum ou
de um sofrimento comum estrutura melhor uma identidade comunitária que a memória de um bem ou de uma felicidade comum; infelizmente. Mas esta identidade recusará toda a retribuição, todo o perdão, todo o apagamento que possa modificá-la:
ancorada numa dívida irreversível, não quererá senão mantê-la;
ela tudo fará para a reproduzir, para a continuar. Referindo-se
ao irreparável, ao intratável, ao que não pode contar-se inteiramente, o perdao aceita que há perda (conforme a sua etimologia provável), dívidas que não são mais dívidas, possíveis que
não são mais possíveis. Ele faz este trabalho de luto sem o qual
não há trabalho de parto ou de ressurreição possível de um outro presente.
E é esta dupla ruptura, com o esquecimento e com a dívida
que faz do perdão qualquer coisa de mais difícil que um puro
esquecimento ou que um ressentimento disfarçado. É preciso
repeti-lo: entre os dois escolhos a via do perdão é estreita e por
assim dizer impossível: qual poderia ser essa palavra tão extraordinária para distinguir o esquecimento vital da amnésia fácil, para transformar esta amnésia dolorosa em memória viva, e
para afastar a memória doente e obcecada de ressentimento?!
Qual poderá ser essa palavra surpreendente pela qual de súbito
o meu passado, de membro morto que era, me é resfituído; e
pela qual inteiramente de novo pertenço ao presente? E porque
o perdao atinge a identidade. A identidade afogada na estreiteza
do seu ponto de vista em conflitos insuperáveis que o perdao
aproxima, apesar da sua resistência, da do protagonista, como
vimos atrás. E aqui, atinge a identidade na medida em que ela
está ancorada num futuro que repete, ou fundada num esqueci-
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mento a partir de então sagrado: é o caso da identidade da
diáspora arménia em relação ao genocídio e identidade da República turca fundada sobre a tábua rasa do que a precedeu,
respectivamente. Num e noutro caso o perdao deve introduzir
uma alteração na própria identidade, afirmar que a identidade
não é a única coisa importante na vida; ele desidentifica, liberta
também de uma excessiva obsessão da identidade. Com ele a
memória não é mais o interminável relato do passado, ou mais
exactamente a interminável garantia duma identidade; mas a
memória de outros passados, e portanto a dos possíveis, e de
uma promessa, de um "doravante tudo será de outra forma". O
sonho pelo qual um dia se desperta e tudo está lavado, tudo está lá (7).
Não é inútil insistir sobre esta dupla ruptura, com a Iógica da
dívida e do esquecimento, num tempo em que a cena intelectual
e política é invadida por esta oposição que privilegia em excesso as questões da identificação. Distinguirei voluntariamente
aqueles que fundaram a história sobre a promessa de um futuro, isto é sobre a invenção de um espaço onde todas as dívidas
são abolidas e onde todos os papeis podem ser redistribuídos,
o que é por excelência o projecto "republicano" em sentido forte, e que os que, provavelmente mais sensíveis a ameaça de um
futuro imprevisível, fazem da história um espaço de descontinuidades, de rupturas, de dívidas incomensuráveis para com os
entes passados que nem a morte chega a reunir. Se se pode falar de "democracia" pós-nacional para descrever as democracias liberais contemporâneas, foi porque este trabalho de rememorização fragmentário que enfraqueceu o laço nacional, multiplicou as fracturas e as redes paralelas.
A força dos primeiros é que eles têm suficiente utopia para
fazer a história, no esquecimento da história real que deveria
conduzi-los a mais prudência. A força dos segundos é que estão de tal maneira em dívida para com o passado real que sabem fazer história com riscos de se tornarem incapazes de todo
o agir histórico, fazendo-os encarar a história de outro modo.
Esquematizando, ter-se-ia, pois, a oposição entre: de um lado o tipo as repúblicas modernas, fundadas sobre uma esperança que a história nacional é encarregada de simbolizar ou de
monumentalizar, e que repousa de facto sobre o esquecimento,
ou antes, sobre uma amnésia, tendo o choque da "entrada na
modernidade" recalcado a memória; e do outro lado o tipo das
democracias contemporâneas, fundadas sobre o medo do pio
sempre possível, e que cultiva o sentimento de dívida para com
as gerações futuras, etc. Na medida em que este horizonte invadiu o debate, isto que dizer que nos tornámos incapazes de ter
ao mesmo tempo uma memória viva do nosso passado, e uma
capacidade de dar a luz um presente um pouco livre desse passado. Como sair desta ratoeira de um agir histórico fundado sobre a amnésia e a exclusão, e duma memória que compreende
tudo e leva a impotência histórica? O que o perdao permite ver
é que o esquecimento e a dívida, com os tipos de ligação a história que pressupõem, pertencem a mesma problemática em
que a memória é, de qualquer maneira truncada. A mesma problemática, quer dizer, a mesma cena que nada veio ainda quebrar, e que engendrará o mesmo e monumental esquecimento,
a mesma interminável dívida.

O perdáo quebra esta cena. Suspende o mundo que a reproduzia, e abre a possibilidade de um outro mundo, faz vê-la,
torna-a possível. Rompe com o mundo ordinário onde tudo se
esquece e ou tudo se repete e abre um mundo que doravante
será outro. Assim o perdão, longe de ser um pequeno caso de
moral ou de religião pessoal, intervém onde quer que haja uma
ligação ao passado, ao irreparável, a memória, a uma história
que não é somente a das glórias, mas também a dos sofrimentos. O perdáo actua na charneira entre o passado resolvido e o
agir presente.
Talvez mesmo não haja memória da história nem agir histórico a partir da geraçáo. No fundo, como dizia tão bem Hannah
Arendt, se só a faculdade de perdoar nos pode livrar o irreversível, é porque "o milagre que salva o mundo, o domínio dos assuntos humanos, da ruína normal, natural, é finalmente o facto
da natalidade, na qual se enraíza ontologicamente a faculdade
de agir. Noutros termos: é o nascimento de homens novos, o
facto de eles começarem de noyo a acção de que são capazes
por direito de nascimento" (8). E talvez aqui o ponto culminante
do paradoxo, porque a geração é ao mesmo tempo o luto e a
dívida para com os mortos e o nascimento e o lugar deixado as
crianças que vão crescer. E a dívida para com os mortos não
poderá justificar uma história que não dê lugar aos vivos; e o
nascimento das crianças não poderá justificar uma história fundada sobre a amnésia.
Se nós nos debatemos sem cessar entre o imperativo de
manter a memória da dívida e o imperativo de tudo apagar para
fundar a esperança, é porque nos falta uma forma de acto que
faça com que este mundo seja um presente e que ele não seja
finito (9). O perdão pode ser o acto histórico por excelência.

NOTAS
(1) - Digo aqui prosseguir^ porque a base de toda esta reflexa0 já a coligi, pelo
meu lado, a guisa de conclusao no volume sobre O Perdão, quebrar a dívida e
o esquecimento, nas Edições Autrement, 1991. Mas também prosseguir um debate para o qual Paul Ricoeur (.Que êthos para a Europa.. in Imaginer IEurope,
Paris, Cerf, 1992) e Olivier Mongin ((<Umamemória sem história^, in Esprit, Março-Abril 1993) têm trazido as suas vozes.
(2) É em Soi-même comme un autre (Paris, Seuil, 1990) que Ricoew desenvolve
esta oposição entre uma concepção teleológica das virtudes ao estilo aristotélico, onde dominam as evisées du biena [esta expressao ricoeuriana é intraduzível por uma única expressão em porfuguês; designa essencialmente a intencionalidade ética, a tensao desejosa, o olhar interessado e orientado, para o bem],
e uma concepção deontológica do dever ao estilo kantiano, onde domina o cuidado de evitar o mal. Sobre esta diferença entre ética e moral, ele construiu um
terceiro termo, sabedoria, do qual hesito em dizer se será mais hegeliano.
(3) - Dito de outro modo, o protagonista constrói a sua identidade como uma
coerência, como uma escolha que aceita nao poder dizer sim a tudo e vice-versa, e aceita neste sentido uma minimum de não-contradição. Deste modo, constrói a sua identidade como uma responsabilidade, vindo a colocar-se perante
uma interrogação que lhe é [a identidade] transcendente e a qual ela responde,
em face da qual ela experimenta a sua nao-contradição. A coerência da cada
um faz, como tal, apelo a um princípio exterior e infinito. Reside aio minimum de
calteridade>>necessário a formaçao de uma identidade.
(4) - P. Ricoeur, Du texte a I'action, Paris, Seuil, 1986, p.218. Encontramos este
sentido da imaginação jurídica em Calvino que escreve queeninguém pode /evantar um processo, por melhor e mais equitativo que seja a causa, se não tem
para com o seu adversário uma mesma afeiçao de benevolência, a tal ponto
que o diferendo, que está em questão entre eles, tenha sido já amigavelmente
tratado e pacificado. (Instituion de Ia réligion chrétienne, cap. 16, Paris, Belles
Leflres, 1961, tomo 4, p.222). A ficçao consiste aqui em partir do facto de que
uma solução foi já alcançada, mas que ainda não se sabe qual! Numa espécie
de eanamnésia poética., de rememoração criadora, é preciso reconstituir esta
resposta conjuntamente.
(5) - A psicanalista May Balmaiy acentua este processo horrível pelo qual a incapacidade em formular as ofensas sofridas pode transformar-se em culpabilidade e em tendência para cometer os mesmos actos: muitas vezes, apenas
podemos saber o que nos aconteceu no momento em que nos preparamos para o refazer..

[6 - N.T. -Aumentar a parada, como acontece, v.g., num leilão]
7 - É talvez o que Kierkegãard chama a contemporaneidade, o Instante, a proximidade do Reino.
8 - Hannah Arendt, La condition de I'homme moderne, Paris, Calmann-Lévy,
1961 e 1983 para a Col. 'Agora", p.314, com um prefácio de Paul Ricoeur.

9 - "Se o mundo é a totalidade do que é o acontecimento, o fazer não se deixa
incluir nesta totalidade. Noutros termos ainda, o fazer faz com que a realidade
nao seja totalizável", P. Ricoeur, Du texte a I'action, Paris, Seuil, 1986,p.270.
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HEFLEXAO SOBRE
DIREITOS HUMANOS
E CIVICOS

.

Joaquim Coelho Rosa

O estado de direito, como puro estado
de direito, equivale a dominação dos aparelhos
institucionais e, na medida em que reduz
os homens a cidadãos, descamba sempre
em ditadura, mais ou menos subtil, mais
ou menos brutal. A cidadania igualiza,
com toda a razão. Mas se os homens são todos
iguais (e mais iguais ainda os cidadãos),
os indivíduos são todos diferentes.
O estado de direito, para sua própria
sobrevivência, requer mecanismos
de contra-poder para a libertação
dos indivíduos.
In CIVITAS, Fevereiro 94, pp.5-11
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I - MATRIZES CULTURAIS

É na tradição cultural da civilização europeia que surge, de forma explícita, a questão dos direitos humanos e cívicos. Esta civilização que, entretanto, se planetarizou, sobretudo no domínio da produção científica e técnica e no da actividade económica, tem, porém, diferentes matrizes culturais, cada uma com a sua concepção
de justiça, que contribuiram para a compreensão actual dos direitos
humanos e cívicos.
a) A MATRIZ GREGA. Corresponde-lhe a consagração do conceito de "humano". de origem fundamentalmente "física", no sentido grego do termo Physis, o humano é uma espécie biológica determinada, que se caracteriza cientificamente, no seio do género
"animal", pela diferença específica da "razão/discurso".
O homem é sobretudo um membro da espécie, não propriamente um indivíduo. os indivíduos humanos caracterizam-se pela
marca específica da razão-discurso, que não é uma dado mas algo
que os homens estão sempre a construir. Nos humanos, por conseguinte, mantendo-se válido o princípio, comum a todas as espécies, de a subsistência dos indivíduos depender da perpetuação da
espécie, acresce que a perpetuação da espécie fica pendente da
capacidade de os seus indivíduos viverem em razão e em discurso.
A justiça grega é propriamente humana. Para os gregos, o termo genérico para "justiça" é díke, que não corresponde ao que actualmente se entende por "justiça".
o termo díke é utilizado no contexto de uma civilização radicalmente naturalista. As coisas são o que são, são como são, com
uma ordem própria que se impõe por si mesma como um dado. Façam os homens o que fizerem, a "natureza" está aí com as suas leis
próprias. O homem é um ser natural inscrito nessa ordem, com o
seu lugar próprio, cabendo-lhe integrar-se na ordem que lhe préexiste. harmonizar-se com ela, zelar para que ela seja respeitada e
mantida.
A díke é, pois, aquilo que corresponde a cada ser, aquilo que
lhe cabe "por natureza", a sua parte de existência, de que não deve
decair e que também não pode transgredir, mas apenas fazer perseverar através do cultivo da sua "virtude" (em sentido meramente
"físico", de aptidão, capacidade) própria.
A justiça grega é eminentemente "ecológica". E "justo1'o sol
que dá vida á terra, é "justo" o peixe que nada, é "justa" a árvore
que dá frutos. A justiça é a necessidade natural de cada coisa ser o
que é, uma destinaçáo (não um destino) inscrita no todo do universo ede tudo o que ele contém.
E neste contexto que se coloca a questão da "justiça" que é
própria desse ser que é o homem. Quem é o homem justo, aquele
que cultiva a sua "virtude" própria de homem de tal modo que realiza a harmonia consigo mesmo e com o universo, com a vida, em
suma? Em que é que consiste a justiça humana?
A justiça humana desdobra-se e realiza-se na constelação das
outras virtudes cardeais: a prudência, a fortaleza, a temperança. As
três virtudes completam-se e limitam-se mutuamente, para que nenhuma se exceda e caia em demasia. A harmonia e equilíbrio das
virtudes é a própria justiça. A justiça humana é um resultado da harmonia das outras virtudes e, ao mesmo tempo, é construção dessa
mesma harmonia, na media em que faz a pilotagem que as articula

e as modera umas pelas outras. E, no fundo, a Sabedoria, que, se
não é felicidade, é, pelo menos, a serenidade própria do sábio que,
ao mesmo tempo que conhece o mundo e as coisas, se conhece a
si mesmo.
Não é por acaso que, para os gregos, a procura racional da
justiça desemboca, inevitavelmente, em diálogo. A medida própria
do que há a fazer procura-se, não é dada, e descobre-se eventualmente no encontro, desencontro e reencontro das opiniões, visando e construindo consensos razoáveis entre os homens. A razão é
discursiva e é no diálogo, que cruza e junta os discursos, que nascem a democracia e a justiça.
b) MATRIZ ROMANA. Sai directamente da redução do conceito
de "homem" ao conceito de "cidadão". os romanos são os verdadeiros criadores do "direito", no sentido em que ainda hoje vigora.
Tal como os gregos, onde bebem, aliás, o essencial da herança da
racionalidade, os romanos sabem que a peculiaridade da espécie
humana faz do homem um "animal político", isto é, deliberadamente á procura da organização entre o indivíduo e a espécie.
A racionalidade romana assume a forma de codificação dos direitos e dos deveres cívicos, que se sobrepõem intencionalmente
aos direitos humanos. Essa preponderância do (ou redução ao)
"político" legitima um expansionismo imperial, ao mesmo tempo
que lhe fornece a estrutura jurídico-administrativa de suporte.
A cultura romana é muito menos etnocêntrica do que a grega,
ensimesmada na distinção gregolbárbaro e até na rivalidade entre
cidades gregas. A história de Roma registará mesmo o alargamento
da cidadania romana a bárbaros, que chegarão a ocupar os cargos
máximos do aparelho político, incluindo o e imperador. Há uma
igualização, potencialmente universal, de todos os cidadaos, típica
do estado de direito, que contrasta com a discriminação étnica e
elitista da cultura "humanista" grega. paradoxalmente, a cultura imperial da "república romana1'abre e realiza um via da democratização que é válida ainda hoje.
A justiça romana é propriamente jurídico-administrativa. O termo "justiça" que hoje utilizamos vem directamente do latim e veicula essencialmente o sentido jurídico-administrativo que corresponde
a matriz romana. Diferentemente dos gregos, para quem tudo decorre da "natureza", a justiça romana tem tudo a ver com o juízo racional. lus, iustitia, iudicium, são alguns dos termos que indiciam a
tonalidade judicativa da justiça em sentido romano. na mesma
constelação etimológica, surge o verbo ("jurar"), com a sua conotação de autoridade: jura-se "por Júpiter", jura-se para autenticar a
veracidade do que é afirmado.
A conformidade que a justiça romana reclama não é a conformidade do homem com a ordem do universo, mas sim a sua conformidade com a ordem normativa de uma certa racionalidade. A norma é absolutizada e a justiça não tem mais do que ser cega relativamente as circunstâncias e casos particulares.
A "cegueira" da justiça jurídico-administrativa é um poderosíssimo instrumento de unificação e de ordenação das diferenças. Traça, idealmente, aquele máximo divisor comum que permite institucionalizar o que é necessário para todos e a que, por conseguinte,
cada um tem de se conformar. O estado de direito é um progresso
inegável para a convivência humana, desde que não implique a redução de toda a vida a abstracção normativa.

O estado de direito, como puro estado de direito, equivale a dominação dos aparelhos institucionais e, na medida em que reduz os
homens a cidadãos, descamba sempre em ditadura, mais ou menos subtil, mais ou menos brutal. A cidadania igualiza, com toda a
razão. Mas se os homens são todos iguais (e mais iguais ainda os
cidadãos), os indivíduos são todos diferentes. O estado de direito,
para sua própria sobrevivência, requer mecanismos de contra-poder para a libertação dos indivíduos.
c) A MATRIZ JUDAICA. Tanto a cultura grega como a ro[nana
ignoram, de facto, a individualidade dos homens, seja em'*nome
da espécie humana, seja em nome da cidadania política. A matriz
judaica apresenta, em boa parte, uma estrutura semelhante, como
é patente no predomínio da Lei. tem, no entanto, uma componente que, embora não desconhecida de gregos e romanos, só é introduzida, como essencial, no Ocidente através da tradição bíblica. Essa componente é a da solidariedade inter-individual no seio
do Povo.
A ordem judaica das razões mantém e até reforça a importância
do Povo (que até é "escolhido"). Como mantém e reforça a importância da lei (que até é "divina"). mas essa acentuação da responsabilidade dos indivíduos perante o universal é temperada, completada e mesmo, em certo sentido, induzida pela solidariedade entre
os próprios indivíduos.
Em consequência, e contrariamente aos lugares-comuns, a
matriz judaica afina em compreensão e alarga em extensa0 o espectro da responsabilidade e da liberdade dos homens. E que a
própria Lei e a imputabilidade perante ela incluem o dever de, no
seio do Povo, cada um ser responsável pelo outro.
A espécie humana é tal que não é possível reduzir os seus
membros a determinaçao pelas características naturais concretas
(comuns a toda a espécie) nem a determinação pelos normativos
formais abstractos (comuns a todos os cidadaos sujeitos á lei). A
matriz judaica faz emergir, de forma radical, a dimensão da individualidade livre e responsável de cada homem.
Por isso, no seu conceito de justiça, ao lado de um império
da Lei ainda mais rigoroso do que o romano, instaurou uma "provedoria" de justiça que mitigasse o reducionismo do direito. Essa
provedoria de justiça é constituída por determinaçao da própria
Lei, isto é, por providência divina. Normativa e dogmática relativamente aos procedimentos do Povo, a Lei judaica é, ao mesmo
tempo, pedagógica, insuflando uma lufada de espírito na letra da
Lei. Essa lufada de espírito traduz-se na afirmação da solicitude
de Javé para com o seu povo, na sua disponibilidade para considerar a fraqueza dos homens, na sua largueza em perdoar.
O perdão significa a excepção a Lei. A Lei judaica, de letra e
espírito, estipula a sua própria excepção. A Lei é para ser cumprida universalmente, pela espécie. mas o indivíduo humano não se
esgota em espécie. Num certo sentido, excede-a mesmo, pois é
ele que a constitui na interacçao livre, de razão e de discurso,
com os outros indivíduos. Esse excesso do indivíduo sobre a espécie pode ser um "pecado" ou uma "graça". Uma justiça inteira
prevê e provê a esse excesso que abre excepção a letra da Lei.
A matriz judaica introduz um dado novo na nossa exigência de
justiça. Não há verdadeira justiça na espécie humana, não há verdadeira justiça na cidade, se essa justiça não tiver em conta cada
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homem, cada cidadao. A justiça judaica estende-se ao homem todo, não apenas a essa parte dele que é o ser cidadão.
o etnocentrismo da tradição judaica mitiga, no entanto, a dimensão propriamente universalizante desta provedoria de justiça. A
exigência e estender a justiça do homem todo a todos os homens
vem de outra matriz.
II

- A PESSOA E A JUSTIÇA

Independentemente do facto de ser ou não cristão, a matriz
cristã marca toda a nossa tradição. Foi na economia da cultura bíblica neo-testamentária que se casaram as heranças grega, romana
e judaica, mediante a articulação da universalidade da razão teorética grega (eminentemente científica), da razão prática romana (eminentemente jurídico-administrativa) e da razão religiosa judaica
(eminentemente moral).
O contributo da matriz cristã para a questão que nos ocupa é
a inovação que introduz na linha descritiva do homem-cidadão-indivíduo, a saber, a cunhagem do conceito de "pessoa". Com efeito, quer no domínio da razão teorética, quer no da prática, quer
no da religiosa, é possível construir modelos-paradigmade equilíbrio entre os direitos e os deveres do indivíduo e os das instâncias de universalidade. Basta, para tanto, que se estabeleçam espaços analiticamente distintos de actuação, em que indivíduos,
por um lado, e estruturas universais, por outro lado, assegurem o
seu domínio próprio.
A dificuldade reside, porém, em que é no domínio próprio do
ser humano individual (isto é, singular e indiviso) que reside o universal, específico ou legal. Onde encontrar o modelo-paradigmaem
que o indivíduo seja, enquanto individual, ao mesmo tempo universal, si mesmo e outro?
Este modelo-paradigma não cabe no "homem" (são todos
iguais na espécie), nem no "cidadão" (são todos iguais perante a
lei), nem no "indivíduo" (são todos diferentes uns dos outros). O
conceito de "pessoa", tipicamente cristão, colhido na Santíssima
trindade, é, racionalmente, a única solução compreensiva para o
paradoxo de uma individualidade universal. "Pessoa" é aquele indivíduo que é plenamente si mesmo na relação afirmativa de e com
os outros que são tal qual ele mesmo. Por outras palavras, "pessoa" é aquele que é integralmente mesmo se e na medida em que
os outros forem integralmente si mesmos.
O conceito de "pessoa", independentemente da sua origem
teológica, tem uma compreensão que, ao mesmo tempo que excede, engloba e articula umas nas outras as compreensoes dos conceitos de "homem", de "cidadao" e de "indivíduo". E, por conseguinte, cientificamente válido como modelo-paradigma para a nossa questão e é também "tecnicamente" operativo.
Uma reflexão sobre os direitos humanos e cívicos é hoje, necessariamente, uma reflexão sobre direitos e deveres da pessoa,
sob pena de ficar truncada e, consequentemente,falseada. A "hominidade" é a "cidadania1',enquanto formas de universalidade, fundam e fundamentam um corpo genérico de direitos e de deveres. A
"individualidade" funda e fundamenta outro corpo específico de direitos e de deveres. A "pessoalidade" abre, porém, uma série de direitos e de deveres que são, ao mesmo tempo, próprios da pessoa
e aptos para conjugar e articular direitos universais (que devem ser
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individualmente exercidos) e direitos individuais (que devem ser
universalmente assegurados).
Saída directamente da tradição judaica, a matriz cristã traz
uma nova luz á questão dos direitos humanos e cívicos e ao consequente conceito de "justiça", prolongando a linha da responsabilidade inter-individual e do comprometimento de solidariedade
no seio do povo.
A matriz judaica constitui um enorme progresso, ao consagrar a
reciprocidade de direitos e de deveres entre os homens. Mas, sendo
um progresso, a reciprocidade de direitos e de deveres mantém-se
no domínio estrito da ratio, da medida e da proporção. Há uma contabilidade do deve e do haver que, idealmente, deveria equilibrar-se
na reciprocidade perfeita de que a lei de Talião é o exemplo. A novidade da matriz cristã, ao exceder o conceito de indivíduo com o
conceito de pessoa, está em instaurar, no lugar da reciprocidade,
eminentemente moral, dos direitos e dos devoes, a identidade, rigorosamente ética, dos direitos e dos deveres. E a saída da ordem da
contabilidade jurídica para a da liberdade da graça: ser "perfeito como o Pai é períeito" significa ser tal como Deus, pessoa trinitária, em
que cada um é inteiramente si mesmo na coexistência do outro.
Este paradigma implica que cada direito (do indivíduo ou do
universal) é ipso facto exactamente esse mesmo direito tornado dever para o indivíduo ou para o universal que o tiver como direito, Os
direitos são direitosldeveres. Assim, o meu direito a receber das
instituições o serviço que me é devido como membro de uma espécie é, exacta e literalmente, o meu dever de exigir-lhes esse serviço
quando elas o não cumprirem e de contribuir para que ele seja
prestado a todos os que dele necessitem. Os mais fortes, os que
mais poder têm para exigir, ao contrário de detentores de mais direitos, são os devedores de maior exigência.
Este paradigma é, de facto, muitíssimo exigente. A prova disso
está a contrario na ligeireza com que se reclama o cumprimento de
deveres dos outros sem considerar primeiro se há esse direito. A
melhor maneira de cumprir a exigência do paradigma, quer por parte das instâncias do universal (nomeadamente os estado), quer por
pàrte dos indivíduos, é a de averiguar, primeiramente, se se cumpriu já a parte de dever do direito que se reclama.
O paradigma da pessoa permite, pois, integrar e dar sentido a
tudo o que de positivo as outras matrizes trazem. Em termos evangélicos, esse paradigma formula-se no "amar o próximo como a si
mesmo". Em termos puramente conceptuais e sem conotação religiosa, isso significa que o ser humano é tal que ser si mesmo é ser
o outro e vice-versa. Que, por conseguinte, ser racional e livre implica disponibilizar tudo para que o outro seja racional e livre. Enquanto houver um homem escravo, isto é, em condições infra-humanas
de existência (material ou racional), sou eu mesmo que sou escravo
e que bestializo. Esta consequência pede reflexão urgente por parte
dos indivíduos e por parte dos poderes públicos, quer em termos
nacionais quer em termos internacionais.
Independentemente do carácter religioso da matriz cristã, ela
impõe-se racionalmente, no contexto evolutivo da cultura ocidental,
como solução para a dramática situação contemporânea dos direitos e da justiça. O desafio dos direitos humanos e cívicos é, hoje
em dia, nas nossas sociedades, o de caminhar decididamente para
uma civilização de pessoas, sob pena de regredirmos para um estádio pré-grego, em que nos arriscamos a nem ser humanos.
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Um sistema fechado alimenta-se dele próprio.
Por isso se diz das prisões que são escolas
de crime, porque é de crime, de violência,
de intrigas e de armadilhas, de desconfiança
e de revolta e de obsessões sexuais que
se preenche o seu quotidiano. Não obstante
- o que é mais perverso - é na prisão que
alguns homens se sentem reconhecidos, pelas
suas aptidões, que, no meio livre, não
conseguem aplicar e fazer valer.
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A delinquência é um fenómeno pouco conhecido. Dos presos,
são conhecidos apenas os seus crimes, pelos jornais e pelo cinema ou pelas próprias vítimas. Pelo que se sabe, metem medo e
deles só se deseja distância. Eles são os "feios, porcos e maus",
que repugnam as pessoas "civilizadas". A sua prisáo representa
para nós uma tranquilidade.
Pensar que são presos porque se faz justiça, porque a culpa é
só deles, porque são "maus", tranquiliza, também, as nossas
consciências e põe para longe a hipótese de algum dia virmos a
estar no seu lugar... porque nós somos "bons". Entregamo-los,
então, a Justiça e daí lavamos as mãos, como Pilatos.
De vez em quando somos confrontados com as condições das
prisões e manifestamos o desejo de que elas sejam "humanas".
Humano queremos também que seja o tratamento dado aos presos: repudiamos a pena de morte a a tortura; exigimos que a evolução do processo seja de forma a que se apure a verdade dos
factos e a pena aplicada ao delito cometido seja a mais adequada,
face a condicionantes e atenuantes; reclamamos que os ajudem a
regressar ao meio livre, como pessoas recuperadas, que já não
constituam uma ameaça aos nossos haveres e as nossas vidas.
Quando aprofundamos a problemática da delinquência, constatamos que o homem ou a mulher delinquentes têm atrás de si
condições familiares e sociais precárias, um percurso menos protegido do que o nosso. Podem até pertencer ao nosso estrato social ou superior - a falta de amor e de um enquadramento estruturante não se encontram só nas classes mais desfavorecidas e
são mais graves que as carências de ordem material, que, uma
boa formação pode, normalmente, ultrapassar.
Por outro lado verificamos que a prisão, mesmo nas melhores
condições, não vai reparar os danos causados pela vida e vai,
sim, causar novos danos, alguns deles irreparáveis, como o estigma de ter sido preso, que dificilmente se apagará.
A vida nas prisões é um "caldo de cultura": da criminalidade;
da homossexualidade; da neurose; da psicose; e, cada vez mais,
da toxicodependência e das doenças que esta consigo arrasta.
Sendo instituição total, enferma dos males destas instituições: a
perda da liberdade, da privacidade, do espaço pessoal; a colectivizaçáo das actividades; a homogeneidade de tratamento - a
identidade dilui-se no número que é atribuído a cada preso e no
rótulo de "cliente" ou de "recluso" que lhe é posto -; o afastamento da família e das amizades.
Trata-se de um meio artificial onde coabitam homens com pesadas histórias de vida, que, na falta de recursos pessoais internos e externos, para se confrontar com as dificuldades, desenvolveram defesas que se estruturaram com a sua personalidade.
Por tudo isto, são homens ou mulheres sob tensão permanente, a reagirem exageradamente a qualquer estímulo que Ihes apareça como adverso ou provocatório. Daí a violência - e a insolência - das palavras e dos actos.
Um sistema fechado alimenta-se dele próprio. Por isso se diz
das prisões que são escolas de crime, porque é de crime, de violência, de intrigas e de armadilhas, de desconfiança e de revolta e
de obsessões sexuais que se preenche o seu quotidiano. Não
obstante - o que é mais perverso - é na prisao que alguns homens se sentem reconhecidos, pelas suas aptidões, que, no meio
livre, não conseguem aplicar e fazer valer.
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Neste quotidiano se integram, quase lado a lado, os funcionários que acompanham a execução das medidas privadoras de liberdade, em que a segurança tem papel primordial. Só nos últimos anos os guardas prisionais passaram a dispor de maior formação na área das ciências sociais, o que os habilita a compreenderem e a lidarem melhor com a população prisional. Mesmo assim o confronto é inevitável. A problemática é difícil. As interacções, complexas, exigem resposta imediata, nem sempre se
encontrando a mais adequada, mas sim a possível, face ao contexto do momento em que os mecanismos de defesa - de sobrevivência, até - se sobrepõem a todas as teorias aprendidas. Não
é, pois, de surpreender que se verifiquem, por vezes, excessos,
resultantes de medos e de ressentimentos, difíceis de ultrapassar,
de parte a parte.
Os funcionários não são imunes a "cultura prisional" e aos
efeitos da instituição total. Não podemos exigir-lhes que sejam heróis de um quotidiano desgastante, rotineiro, empobrecedor, violento e deprimente, nós que estamos de fora e delegámos neles a
nossa responsabilidade.
A preocupação com o respeito pelos direitos humanos nas
prisões não deixa de parecer algo extemporânea, quando esses
direitos são permanentemente violados no meio livre e nós não
reagimos. Na verdade, esses homens e essas mulheres, agora
presos, nunca foram livres, na sua maioria, porque sempre estiveram presos pelas circunstâncias que acabaram por levá-los ao
delito e a prisão. Ainda crianças, muitos deles já passaram por estabelecimentos de reeducação, que, para eles, já correspondem a
prisões. Reeducação para quem não beneficiou de educação...
Da mesma forma, reinserção social, para a maioria dos que
são postos em liberdade, é, antes, inserção, posto que não chegaram a estar inseridos na nossa sociedade. São eles próprios a
dizer que o seu mundo não é o nosso... Mas é no nosso que se
encontra o que precisam e gostariam de ter - e que Ihes é devido, afinal, porque o Mundo é de todos. Só que alguns de nós
usurpámos a parte dos outros e cercámo-la de barreiras. São essas barreiras que eles saltam, desprezando os nossos códigos e
os nossos valores, utilizando-os a seu favor.
O que não Ihes é dado por direito, usurpam-no pela força. É um
mundo que os atrai, mas onde não se sentem a vontade, porque vivem a margem dele. A reinserçãolinserção torna-se, assim, difícil a
todos os níveis. De ambos os lados há desconfiança e ressentimento. Há também uma rejeição das responsabilidades, de parte a parte: não nos aventuramos a empregar um ex-recluso. Ele, por sua
vez, abandona o emprego a primeira contrariedade, porque não está habituado a cumprir regras nem horários; porque este nosso
mundo lhe parece demasiado complexo e estranho, até.
A reinserção social, por outro lado, não poder ser um trabalho
individual apenas, nem sequer de uma única instituição - neste
caso a da Justiça, que é onde vêm emergir as situações de ruptura social.
"Mais do que um resultado final, mais do que um momento
terminal, por reinserção social dever ser entendido todo o processo que, envolvendo numa relação complexa o Estado, a sociedade e o cidadáo delinquente, visa criar condições que permitam
aquele cidadáo optar livremente por viver em sociedade sem cometer crimes, permitindo, simultaneamente e de forma equidistan-

te, que a própria sociedade se modifique, se reforme no sentido
de eliminar os factores criminógenos que em si mesma contém
[...I O conceito de reinserção social traduz, assim, uma acção dinâmica, assente numa perspectiva sistémica em que a interacçao
dos elementos intervenientes é essencial a consecução dos objectivos pretendidos. De facto e em macro perspectiva, a articulação entre, por exemplo, o poder autárquico, os sectores da habitação, da saúde, do ensino, da segurança social e da justiça é essencial a integraçáo do conceito tal como o definimos" (1).
Infelizmente, quando os conceitos correspodem a intenções e
a projectos, estes acabam por ser bloqueados algures, por falta
de meios materiais e humanos, canalizados para outros sectores
de maior rentabilidade económica e política.
Por falta de vontade política, remete-se para segundo plano a
reinserçáo social, como já em segundo plano se encontra a mudança das condições sociais que geram a marginalidade e a delinquência. O progresso - tão ansiado - vai-se fazendo para benefício de alguns, passando por cima de muitos. As desigualdades sociais agravam-se assim e a qualidade de vida de muitos
empobrece cada vez mais. Vai-se generalizando a perda de consciência de uma dignidade humana não reconhecida e espezinhada: a habitação, o emprego que se não tem, a saúde, a educação, a segurança, cada vez mais insuficientes...
A convivencialidade é cada vez mais difícil e menor a capacidade de criar relações de amor, estruturantes do crescimento dos seres humanos. Verificam-se maternidades precoces - crianças não
desejadas, sem enquadramento familiar, sem afecto, tendo como
futuro o abandono, a rejeição, a desorganização interna e externa.
Os valores personalizantes perdem-se em favor do consumismo e da satisfação do prazer imediato. A falta de respeito pelo outro leva ao culto do individualismo, da competição e do sucesso,
a qualquer preço, que se saldam por uma ausência de sentido
para a vida, que empurra para a alienação da droga, do álcool, da
exploração e da corrupção.
E neste contexto que se gera e desenvolve a delinquência e
nele não se integram apenas aqueles que provêm de estratos sociais mais baixos, como já foi referido. Mas é aquele que leva homens e mulheres a serem presos - mais facilmente quando pertencem aos mais desfavorecidos.
Se não se inverter este processo de degradação do tecido social, ele alastrará, rápida e assustadoramente, derrubando barreiras que ainda o contêm, pondo em causa a humanidade e o seu
projecto.
Não podemos deixar que César nos tire o que é de Deus e
que é esta dignidade que se fundamenta no facto de termos sido
criados a Sua imagem e semelhança. Imagem que temos de tornar cada vez mais visível em nós e não cada vez mais oculta. Nisso somos todos responsáveis.
Como cristãos, cabe-nos reflectir sobre esta realidade,- e estamos a fazê-lo. Não podemos dizer, como o fariseu: "0, Deus,
dou graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas
vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto possuo" (Lc 18,
9-14). Recorde-se que "o publicano voltou justificado e o outro
não" (Lc 18, 14).
~isboa-Évora,14-1-94

A ESTRATÉGIA
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catherine *,,dard**

"construir" Os nossos
de
justiça numa situação contratuai hipotética, a
"posição original", sem ter acesso as
informaçoes habituais concernentes a nossa
situação particular, aos nossos talentos, etc.,
ou seja, sem ter acesso a tudo o que releva das
contingências naturais e sociais. E esta
condição, essencialmente, que garante a
equidade da nossa escolha.
* in Magazine Liftéraire, n 309 Abril 7993
**agregada de Filosofia, lecciona na London School of Economics, em Landres. Traduziu a "Teoria da Justiça" de John Rawls (éd. Seuil, 1987) e publicou vários artigos sobre a filosofia política contemporânea de língua inglesa.
Trad. de José M. S. Rosa

EXAME DE UM TEMA PREMONIT~RIO

É absolutamente notável que ao publicar, em 1971,o seu
livro "Teoria da Justiça" (I), livro que teve a considerável repercussão que se conhece, tanto nos Estados Unidos como agora na Europa (21,John Rawls se tenha colocado deliberadamente sob o signo de um retorno a Kant, mais precisamente, a
bem conhecida teoria do contrato social, tal como a encontramos em Locke, Rousseau e Kant. Nada podia ser mais iconoclasta num país em que a cultura dominante, ao lado do pragmatismo, era o utilitarismo, ou seja, uma doutrina que justifica
racionalmente o sacrifício de uma minoria ao bem-estar global
do resto da sociedade, sob a égide do princípio "a maior felicidade para o maior número [possível]'.
Proclamando, pelo contrário, que "cada pessoa possui
uma inviolabilidade fundada sobre a justiça que, mesmo em
nome do bem-estar do conjunto da sociedade, não pode ser
transgredida" (3), Rawls, de forma premonitória, antecipava ao
mesmo tempo o tipo de ameaças que o 'recesso identitário"
faz pesar cada dia mais sobre os direitos das minorias, sobre a
nekssidade de reafirmar a prioridade da justiça sobre o bemestar numa sociedade que se quer democrática e, assim, sobre a urgência de um "retorno a Kant" para pôr fim aos excessos da "democracia de mercado", para retomar a expressão
de Ronald Dworkin (4). Seria vão e fora de propósito tentar
aqui provar que Rawls é kantiano de um ponto de vista doutrinal. O importante não é isso. O que importa é compreender
como ele, assim como o seu projecto e a sua "démarche", são
inspirados por Kant.
A primeira vista, a teoria apresentada por Rawls está longe
de Kant. Tem por objectivo formular sistematicamente e fundamentar racionalmente os princípios de justiça distributiva, em
particular, a igualdade na protecção dos direitos cívicos e políticos, económicas e sociais dos cidadãos, que, nas nossas sociedades contemporâneas, todo o regime democrático constitucional e zeloso da justiça deveria adoptar. Não é, pois, uma
teoria moral geral, que se poderia comparar, deste ponto de
vista. com a doutrina kantiana. A sua finalidade é, antes, conforme a tradição jurídica americana, estabelecer directrizes
destinadas aos decisores políticos e sociais, para evitar, nas
numerosas interpretações tanto das leis como da Constituição
americana, as derrapagens que esta tradição permite. O seu
papel é, acima de tudo, regulador e aproximar-se-ia mais da
"doutrina do direito" do que da "fundamentação da metafísica
dos costumes" (5). Por outro lado, ela tem um domínio diferente, o dos princípios que regulam a "estrutura de base da sociedade", e não unicamente a valoração moral de acções e situações individuais (6).
Para Rawls, estes dois princípios normativos são os seguintes (7):
1 - "cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema total
mais extenso de liberdades de bases iguais para todos, compatível com um mesmo sistema para todos", princípio que é
prioritário lexicalmente em relação ao seguinte, a saber que
2 - "as desigualdades sociais e económicas devem ser
tais que (a) sejam em maior benefício dos mais desfavoreci-
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dos" (princípio da diferença) e que (b) o princípio de uma justa
igualdade de oportunidades tenha sido respeitado.
Mau grado todas estas diferenças de ambição, ele não permanece menos no papel e no domínio em que se arvorava o
projecto kantiano. Primeiro, trata-se, diferentemente do utilitarismo, de um teoria deontológica da justiça, que afirma, como
Kant, a prioridade do justo sobre o bem e a prioridade da autonomia individual sobre o bem-estar. Com efeito, a característica principal dos utilitaristas como Bentham e Mill, assim como
os seus émulos contemporâneos, os economistas das "preferências reveladas" (Paulo Samuelson), é ter confundido a eficácia - no sentido de Pareto (8) -- e a justiça. Por composição das utilidades individuais, chegar-se-ia a calcular a utilidade total e a estimar então se uma situação é justa. Uma doutrina deste calibre ignora a importância dos aspectos distributivos da justiça, a par dos seus aspectos agregantes, porque ignora a realidade da pessoa e dos seus direitos. Rawls vai, por
isso, mostrar que "o princípio da eficácia não pode ser utilizado única e exclusivamente como concepção de justiça" (9). O
mesmo erro tinha sido cometido, segundo Kant, pelos moralistas da Antiguidade, conduzindo-os a uma doutrina teleológica,
isto é, segundo a qual a felicidade exerce a sua tirania do exterior sobre a liberdade humana, tendo como consequência a
heteronomia. Ao contrário, para Rawls como para Kant, é a autonomia de toda a pessoa face a face com os imperativos do
bem-estar que deve ser protegida pela justiça.
Mas, ao fazer apelo a tradição do contrato social, a Rousseau e a Kant, Rawls vai mais longe do que uma simples aplicação política do ideal de autonomia a protecção dos direitos.
E o seu método de justificação dos princípios de justiça, a "démarche" em si mesma, que é determinada do interior pelo
ideal de autonomia. Os princípios de justiça, diz Rawls, são "os
princípios que pessoas livres e racionais, desejosas de favorecer os seus próprios interesses e colocadas numa posição inicial de igualdade, aceitariam e que, na sua óptica, definiriam
os termos fundamentais da sua associação" (10). Uma teoria
contratualista e construtivista da justiça não supõe nenhum
conceito do justo anterior ao contrato social e ao processo de
construçáo dos princípios de justiça. Ela é, pois, profundamente inspirada pelo anti-realismo da revolução copernicana de
Kant. Por outras palavras, não há justiça em si distinta da nossa ideia da justiça que o processo de selecção e de escolha
dos princípios nos revela. E preciso ainda que este processo
seja correctamente construído para que o resultado não careça de equidade.
Seria muito longo explicar aqui o conjunto da argumentação da célebre posição original de Rawls, que constitui um
dos aspectos mais célebres e mais apaixonantes do seu livro,
O ponto central está na hipótese do "véu de ignorância". Nós
devemos construir os nossos princípios de justiça numa situação contratual hipotética, a "posição original", sem ter acesso
as informações habituais concernentes com a nossa situação
particular, os nossos talentos, etc., ou seja, sem ter acesso a
tudo o que releva das contingências naturais e sociais. E esta
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condição, essencialmente, que garante a equidade da nossa
escolha. A equidade das condições de escolha que se trans'mitem ao próprio resultado da escolha é a única "démarche"
possível para ter acesso a justiça, se afirmamos que a existência de uma justiça em si, exterior e anterior a nossa escolha,
seria incompatível com a nossa autonomia de cidadãos. Nós
escolhemos os princípios de justiça, diz Rawls, adoptando de
qualquer modo o ponto de vista do sujeito noumenal (1 1).
Existe, claro, uma leitura não kantiana da "démarche" de
Rawls que consiste em ver no véu de ignorância o melhor
meio de proteger os nossos interesses no sentido do nosso
bem-estar. Se colocamos a hipótese do pior (...), preferimos
princípios que, como o princípio da diferença, protegem os
mais desfavorecidos, pois que também nós estamos em risco
de nos vir a encontrar nessa situação, em vez do princípio utilitarista, que, em si mesmo, não exclui o sacrifício dos mais desfavorecidos, se os outros daí tirarem proveito.
Mas há uma leitura do véu de ignorância que os escritos
mais recentes de Rawls confirmaram. O véu de ignorância permite atingir a imparcialidade, isto é, excluir princípios de justiça
que estejam ao serviço de interesses particulares. E os contratantes que escolhem os princípios da justiça vêem neles imperativos categóricos (12) e não simples imperativos particulares
da prudência, como se se considerassem em si mesmos, graças ao véu de ignorância, pessoas morais, que respeitam a autonomia assim como a racionalidade, e não somente como
consumidores em busca do seu bem-estar. Existe, pois, um
ponto de vista moral no próprio cerne da tarefa democrática,
que não se pode contentar com definir a justiça de uma forma
moralmente neutra, pela maximização do bem-estar, ainda que
a tarefa de mostrar que este ponto de vista, mesmo assim, não
é o de uma visão moral particular esteja longe de estar acabada (13).
O grande esforço de Rawls foi transformar o o problema
clássico da justiça no das condições de escolha dos princípios
de justiça, tal como o de Kant tinha consistido em transformar
a questão da verdade na das condições de um juízo objectivo.
Ficou muito na moda entre os críticos "comunitários" de Rawls
(14), nos EUA e noutros países, criticar a sua teoria da justiça
como demasiado "formal" e kantiana. Mas, tal como aconteceu com o retorno a Kant depois de Hegel, ler Rawls em face
de críticas que lhe são tecidas permite-nos compreender que
"ser kantiano" quer dizer sem dúvida e antes de tudo, colocar
a autonomia da pessoa no centro de um projecto e de uma estratégia anti-realistas.

NOTAS
(1) John Rawls, "A Theory of Justice" (1971), Harvard University Press (trad.
francesa "Théorie de Ia Justice" (1987), Éd. du Seuil, aqui abreviada como
"TJ"). Para as relações entre Rawls e Kant, ver o seu aitigo "Kantian consttructivism in moral theory" in "The Journal of Philosophy" 77 (1980), p p 515572, cuja tradução francesa aparecerá proximamente na Éd. du Seuii, com o
conjunto dos mais recentes artigos de Rawls.
[N.T. - Há a tradução portuguesa "Teoria da Justiça", na Ed. Presença,
19931.
(2) E mesmo na China, onde os estudantes tinham acesso a tradução de
Rawls antes dos acontecimentos da Praça Tienanmen.
(3) "TJ", p. 30.
(4) De Dworkin, ver, em francês, em C. Audard, J.-P. Dupuy et R. Sève éd.,
"lndividu et justice sociale", Éd. du Seuil, 1988, "L'impact de Ia théorie de
Rawls sobre a prática e a filosofia do direito", p. 40, e, em inglês, "Taking
Rigths seriously", Duckworth, 1977, e "A Matter of Principle", Harvard University Press, 1986.
(5) Ver sobre esta questão o livro de Otíried Hoffe "L' État et Ia Justice, Éd.
Vrin, 1988. pp. 59-94.
(8) Para a distinção entre os dois, ver o exemplo da democracia indiana examinado pelo economista Amartya Sen, na revista "Esprit", Março-Abril 1991,
"A liberdade individual, uma responsabilidadesocial".
(7) Para um enunciado completo, ver "TJ", p. 341
(8) Uma repartição é Óptima, no sentido do "optimum" de Pareto, se não pode ser modificada para melhorar a posição de alguns sem ao mesmo tempo
agravar a de outras pessoas. Falando de eficácia em vez de "optimalidade",
Rawls quer retirar toda a conotação moral a este principio, que para os economistas, ao invés, pôde servir para provar que a justiça decorre do mercado.
(9) "TJ", p. 102.
(10) "TJ", p. 37.
(11) "TJ", p. 292: "Sugiro considerar a posição original como semelhante, em
grande medida, ao ponto de vista do qual o eu noumenal vê o mundo."
(12) "TJ", p. 289: "Os princípios do justo são análogos aos imperativos categóricos no sentido kantiano."
(13) O sentido geral dos artigos publicados por Rawls vai no sentido de responder a este problema e de mostrar como um "consensus" sobre a justiça,
independente das doutrinas morais particulares, é possível sem ser, todavia,
moralmente "neutro". Prossegue, deste modo, a dupla estratégia anti-realista
e anti-relativista, já iniciada na TJ.
(14) Ver, em particular, o artigo de A. Wellmer na "Critique", no 505-506
(1989), o de Charles Taylor na "Revue de methapysique et de morale", no 1
(1988), e também a matizada exposição do debate que Paul Ricoeur faz em
"Soi-même comme un autre". Os principais críticos "comunitários" de Rawls
são A. Maclntyre, C. Taylor, Michael Walzer, Michael Sandel.

Existe uma leitura não kantiana da
"démarche" de Rawls que consiste em ver no
véu de ignorância o melhor meio de proteger
os nossos interesses no sentido do nosso
bem-estar. Se colocamos a hipótese do pior
(...), preferimos princípios que, como o
princípio da diferença, protegem os mais
desfavorecidos, pois que também nós
estamos em risco de nos vir a encontrar
nessa situação, em vez do princípio utilitarista,
que, em si mesmo, não exclui o sacrifício dos
mais desfavorecidos, se os outros daí tirarem
proveito.

ORAL SOCIAL E
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Jean Yves Calvez s.j.

Nada está mais próximo de cada um do que o
seu próprio corpo, nada é tão verdadeiramente
ele próprio. Nada é, pois, mais decisivo do que
o encontro dos corpos: o mais ou menos não
interessa para aqui. Trata-se do encontro directo
entre pessoas, sem mediação (o corpo é da
pessoa em pleno sentido). O encontro dos
corpos é o lugar de uma doação muito pessoal
- ainda que se possa banalizar e abusar dele
(mas nunca impunemente). Por muito
importantes que sejam, as relaçóes económicas
em sociedade têm, em comparação, um carácter
menos pessoal. A própria política é, pelo menos
no quotidiano, uma coisa rotineira,
no que respeita a instituiçóes (constituçóes,
regimes), importantes sem dúvida, mas, mesmo
assim, relativas.

* In revista Études, Maio de 1993
Traduçáo de Paulo Melo
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Moral social e moral sexual são duas áreas importantes da
moral. Próximas uma da outra "a priori", uma vez que o sexual
faz parte do social - é a sua primeira dimensão.
No entanto, não podemos deixar de pensar que a Igreja
Católica tem uma maneira diferente de falar quando trata do
social e quando trata do sexual. Ela fala com "nuances" do
social em geral e de uma maneira mais rígida do sexual. No
primeiro caso, distingue no julgamento moral vários níveis,
evitando confundi-los. A autoridade não pretende pronunciarse sobre todos esses níveis da mesma maneira ou com a
mesma força. No domínio da moral sexual, a Igreja, aparentemente, já não distingue os mesmos níveis e a linguagem
adoptada é sobretudo uma linguagem de normas, de licitude
e ilicitude. Termos que não se encontram muito nos enunciados de moral social. A diferença surpreende frequentemente.
Tenho feito essa experiência quase todas as vezes que tive de
expor, em cursos ou conferências, a maneira como a Igreja
aborda a moral social, económica e política. Surge inevitavelmente a questão: não é diferente a abordagem pela Igreja da
moral respeitante a vida sexual?
Esta experiência leva-me a abordar o problema. Vou, em
primeiro lugar, examinar um pouco mais detalhadamente os
dois comportamentos da Igreja; avaliar, de seguida, as explicações que se pode dar para essa diferença; concluir, finalmente: mesmo tendo em consideração estas explicações,
permanece uma dificuldade real, uma questão de disparidade
entre dois sectores da moral que, deste modo, se coloca aos
teólogos e a autoridade da Igreja.

O recente Catecismo da Igreja Católica diz a propósito da
moral social (70 mandamento): "A doutrina social da Igreja
propõe 'princípios de reflexão'; põe em evidência 'critérios de
julgamento'; dá 'orientações 'para a acção'." Não é fácil determinar com exactidão a fronteira entre estes três termos. Fica,
ainda assim, claramente expressa uma vontade de gradaçao:
"princípios", "critérios", "orientações", não estão ao mesmo
nível. Esta distinção, acrescente-se, é frequente, pelo menos
desde há algum tempo, nas exposições oficiais da Igreja. Encontramo-la na importante instruçáo da Congregaçáo para a
Doutrina da Fé sobre "Liberdade Cristã e Libertação", de
1986, no início do capítulo intitulado "A doutrina social da
Igreja: para uma prática cristã da libertação" (nQ72).Os mesmos termos eram já utilizados na "Octogesima adveniens",
carta de Paulo VI para o 800 aniversário da "Rerum Novarum",
em 1971.
O documento da Congregaçáo para a Doutrina da Fé a
que nos referimos apresenta, para além do mais, a doutrina
moral no que respeita ao social como resultado do encontro
da mensagem evangélica com os problemas da vida em sociedade, usando "recursos da sabedoria e das ciências humanas" (nQ72)."Longe de constituir um sistema fechado, diz-se
de seguida, esse ensinamento permanece sempre aberto as
novas questões que incessantemente se colocam; requer a
contribuição de todos os carismas, experiências e competên-

cias" (ibid.): a intençáo é acentuar que a moral social católica
é adaptável, é para adaptar, e que nela intervém - a níveis diversos, é certo - uma pluralidade de elementos.
A Igreja, diz Joáo Paulo II numa nova exposiçáo de método na sua encíclica "Sollicitudo rei socialis" (SRS), em 1987,
"procura desta maneira - através da sua doutrina social guiar os homens para que eles respondam, apoiando-se na
reflexáo racional e no contributo das ciências humanas, a sua
vocação de construtores responsáveis da sociedade terrestre"
(nQ72).Ainda aqui, há vários termos a sublinhar, desta vez
quanto as competências da Igreja magisterial e de cada crente: a Igreja, pelo seu contributo próprio, pode "guiar"; cada
um, pelo seu lado, deve, por si mesmo "responder", servindose do que recebe da Igreja e, simultaneamente, de outras luzes, mais permanentes ("reflexáo racional") ou mais contingentes ("contributos das ciências humanas"). A palavra "responsabilidade", que também é usada, tem um significado que
ultrapassa a resposta: a Igreja ajuda os homens de quem ao
mesmo tempo sublinha a responsabilidade ("construtores responsáveis da sociedade") (SRS, 1)1.
Esclarecimento talvez ainda mais importante: a Igreja, isto
é, a autoridade da Igreja não pretende pronunciar-se sobre o
último detalhe ou impor a última decisáo: ela prefere ficar bem
aquém, deixando a aplicaçáo ao critério de cada crente - antes de também se remeter, evidentemente, a sua acção. "Sollicitudo rei socialis", por exemplo, é uma encíclica sobre o desenvolvimento. Ora Joáo Pauloll diz: "A Igreja náo propõe,
nessa área, sistemas ou programas económicos e políticos."
O Papa retoma, com estas palavras, as declarações do concílio Vaticano II. Também exclui, na "Centesimus annus" (1991),
a possibilidade de poder propor modelos concretos2.
Qual é, então, o contributo da Igreja, a sua doutrina social? Um "exame", diz João Pauloll, "da conformidade ou da
divergência das realidades sociais face as orientações do ensinamento do Evangelho sobre o homem e sobre a sua vocação tanto terrena como transcendente". Depois, aparece a palavra "orientar1',semelhante a "guiar", já referenciada: "A Igreja tem como objectivo 'orientar' o comportamento cristáo"
(ibid.) . "Orientar" e não "ditar", por exemplo.
Dois outros textos são frequentemente citados a propósito
desta questão. O de Paulo VI na "Octogesima adveniens":
"Face a situações táo variadas (no mundo), é para nós difícil
pronunciar uma palavra única, assim como propor uma solução que tenha valor universal. [...I Compete as (diferentes) comunidades cristãs analisar com objectividade a situaçáo própria do seu país, esclaracê-Ia a luz do Evangelho, extrair princípios de reflexáo, normas de julgamento e directivas de acção da doutrina social da Igreja tal como tem vindo a ser elaborada ao longo da História [...]. A elas compete discernir [...]
as opçóes e os empenhamentos que convém adoptar" (nO4)3.
O Sínodo dos bispos de 1971 - ano da "Octogesima adveniens" - distingue, por seu lado, no seu documento "Justiça
no mundo", "a Igreja enquanto comunidade religiosa e hierárquica", cuja missão comporta a defesa e a promoção da dignidade e dos direitos fundamentais da pessoa humana, mas
que não tem, no que respeita a justiça, de oferecer as "solu-

ções concretas de natureza social, política ou económica",
dos "membros da Igreja, enquanto membros da sociedade civil"; estes, nos âmbitos familiar, profissional, social, cultural e
político, têm de "assumir as suas próprias responsabilidades,
deixando-se conduzir pelo espírito do Evangelho e o ensino
da Igreja" (no 40-41)4.
Importa acrescentar que a mesma perspectiva foi adoptada pelos episcopados nacionais ao pronunciarem-se sobre
assuntos semelhantes. O dos Estados Unidos, na sua carta
pastoral "Justiça económica para todos", distingue princípio e
aplicaçáo, assinalando que "a passagem do princípio a aplicação (as políticas concretas) é complexa e difícil". Fala de
seguida dos seus próprios "julgamentos prudentes", que vão
além dos princípios: são mais contingentes; dependem, com
efeito, da informaçáo sobre a situaçáo e das hipóteses que a
partir dela se colocam5. A Comissáo Social do episcopado
francês, em 1988, quando se compromete em recomendações precisas, fala igualmente de "orientações ou aplicações"
que "não têm a mesma autoridade que os princípios gerais
decorrentes da tradiçáo da Igreja": "sugestões", diz-se mais a
frente. Sugestões que não emanam de qualquer um, mas de
"pastores (da Igreja) no exercício do seu ministério" (documento "Criar e partilhar").

Estes sáo, pois, o estilo e os métodos característicos dos
textos da Igreja sobre a moral social. Náo se encontram, como já dissemos, nas questões de ética sexual. E o que vamos
agora verificar como fizemos para a moral social. Recordarse-á, em primeiro lugar, a instrução da Congregaçáo para a
Doutrina da Fé sobre o dom da vida ("Donum vitae" , 1987).
Vejamos, por exemplo, o tom da deliberaçáo sobre a fecundação artificial heteróloga (isto é, com um dador que náo um
dos esposos): "Ela é contrária a unidade do casamento, a dignidade dos esposos, a vocaçáo específica dos pais e ao direito da criança a ser concebida e posta no mundo no casamento e pelo casamento [...I. Estes motivos levam a um julgamento moral negativo [...I: sáo moralmente ilícitas a fecundaçáo
de uma mulher casada pelo esperma de um dador que não o
seu marido e a fecundaçáo pelo esperma do marido de um
óvulo que náo provém da sua esposa."
Diz-se adiante: "A fivete [fecundaçáo 'in vitro' e transferência do embriáo] homóloga (entre esposos) não é afectada por
toda a negatividade ética que se encontra na procriação extraconjugal." Pode parecer a abertura a uma gradaçáo. Mas logo
se acrescenta: "No entanto, [...I a fecundaçáo homóloga 'in
vitro' é em si mesma ilícita e contrária a dignidade da procriaçáo e da uniáo conjugal." Sobretudo, a propósito da fecundação "in vitro" ainda homóloga, diz-se, de forma negativa: "O
ensino do magistério sobre este assunto náo é apenas expressáo de circunstâncias históricas particulares" (B6). Poderse-ia esperar, ao ler a palavra "apenas", que as circunstâncias
históricas determinassem pelo menos alguma coisa do julgamento moral: não parece ser assim, pelo menos neste texto,
em que só se trata de acções lícitas ou ilícitas sem posiçáo in-
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termédia. Se um meio técnico facilita "o acto natural", é lícito.
"Quando, pelo contrário, a intervenção se substitui ao acto
conjugal, é moralmente ilícita" (ibid.).
Mais uma formulação do mesmo estilo (da qual não se
põe totalmente em causa o valor): "O médico está ao serviço
das pessoas e da procriação humana: não pode dispor delas
nem decidir sobre elas." Parece, e o contexto confirma-o, que
se deve compreender que não há lugar para qualquer decisão
moral própria de quem quer que seja sobre a matéria em discussão, estando já tudo determinado (pré-decidido). O estilo
é rigorosamente objectivo, normativo.
Já tínhamos tido a mesma impressão, 11 anos antes, ao
ler uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé
ainda mais expressamente sobre a ética sexual, "Persona humana". Constatava-se aí - ao contrário dos enunciados sobre moral social - uma firme intenção de limitar estritamente
a aceitação do peso das circunstâncias na apreciação moral,
admitindo-se, no entanto que elas mudam. Afirmava-se: "Na
História da civilização, muitas das condições concretas e das
necessidades da vida humana mudaram e continuarão a mudar, mas qualquer evolução dos costumes e todos os géneros
de vida devem ser mantidos nos limites impostos pelos princípios imutáveis fundados nos elementos constitutivos e nas relações essenciais de qualquer pessoa humana, elementos e
relações que transcendem as contingências históricas" (nQ3).
E erróneo, explicava ainda este texto, procurar limitar, como alguns tentam, o campo dos princípios em sentido estrito:
"E erradamente que muitos hoje defendem que, para servir de
regra as acções particulares, não se pode encontrar, nem na
natureza humana nem na lei revelada, qualquer outra norma
absoluta e imutável para além da que se exprime na lei geral
da caridade e do respeito pela dignidade humana" (nQ4).Seguia-se, depois, a referência a vários preceitos e normas,
enunciadas numa linguagem quase jurídica. "A união carnal
só é legítima se entre o homem e a mulher estiver instaurada
em definitivo uma comunidade de vida"; "os actos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados"... Advertência significativa: "Os inquéritos sociológicos bem podem indicar a frequência da masturbação segundo os locais, a população ou as circunstâncias que pretendem observar: evidenciase assim os factos, mas os factos não constituem um critério
que permita julgar o valor moral dos actos humanos."
O documento prossegue, sobre este ponto, fazendo referência aos dados acumulados pela Psicologia. Mas termina
com um firme convite para que só se tire conclusões com
muitas reservas: "A psicologia moderna fornece, sobre a masturbação, vários dados válidos e úteis para formular um julgamento mais equitativo sobre a responsabilidade moral e para
orientar uma acção pastoral. Ajuda a ver como a imaturidade
do adolescente, que pode, por vezes, prolongar-se para além
dessa idade, o desiquilíbrio psíquico ou o hábito adquirido
podem influenciar o comportamento, atenuando o carácter
deliberado do acto e fazer com que, subjectivamente, não seja sempre falta grave. No entanto, a ausência de grave responsabilidade não deve ser, geralmente, presumida; tal seria
desconhecer a capacidade moral das pessoas" (ne9).
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O contraste é grande, como decerto notaram os leitores,
entre a abordagem característica dos textos sobre a moral social e esta, da segunda série, sobre a moral sexual6. E certamente necessário perguntarmo-nos se existem razões que
justifiquem esta diferença. Vejamos o que na minha opinião
se pode dizer.

A DIFERENÇA SERÁ EXPLICÁVEL?
Primeira hipótese-/: seria necessário um rigor especial,
uma abordagem unívoca nas questões de ética sexual; pelo
que se poderia no que respeita a problemas como o trabalho,
os trabalhadores, o salário, a participação na empresa, a organização em geral da economia, adoptar um género de tratamento menos taxativo: princípios gerais de um lado, simples
recomendações do outro. A moral sexual, dizem alguns, comporta uma referência a natureza física - estritamente determinável -, referência que a moral da sociedade económica ou
política não comporta.
Argumento pouco convincente, sobretudo se se tiver em
conta os enunciados recentes sobre moral sexual. Questão
pertinente, com efeito, no que respeita a contracepção, por
exemplo, "ritmos naturais" e "períodos" fecundos e infecundos, do ciclo feminino. No entanto, quando se trata de determinar a "moralidade" dos comportamentos, faz-se referência
a natureza num outro sentido: "natureza da pessoa e dos
seus actos". Estes são os termos característicos do documento conciliar "Gaudium et spes", no nQ51, retomados por João
Paulo II na "Familiaris consortio", em 1981. Nos mesmos contextos, remete-se para as "significações" que estão em jogo,
assim como para a "linguagem" utilizada pelos esposos. E
também questão quando se trata de apreciar a moralidade no
domínio social, da "natureza da pessoa" - natureza humana
- ou, com vocábulos equivalentes, direitos "do homem", ou
ainda, simplesmente, da "pessoa" humana. Nenhuma verdadeira diferença, pois, neste domínio.
Para outros, a diferença explicar-se-ia desta maneira: nada
está mais próximo de cada um do que o seu próprio corpo,
nada é tão verdadeiramente ele próprio. Nada é, pois, mais
decisivo do que o encontro dos corpos: o mais ou menos não
interessa para aqui. Trata-se do encontro directo entre pessoas, sem mediação (o corpo é da pessoa em pleno sentido).
O encontro dos corpos é o lugar de uma doação muito pessoal - ainda que se possa banalizar e abusar dele (mas nunca impunemente) 8. Por muito importantes que sejam, as relações económicas em sociedade têm, em comparação, um carácter menos pessoal. A própria política é, pelo menos no
quotidiano, uma coisa rotineira, no que respeita a instituições
(constituções, regimes), importantes sem dúvida, mas, mesmo assim, relativas.
Há nisto alguma verdade. Uma vez feita a constatação, importa saber se uma tal diferença deve levar a uma maior precisão e univocidade da norma no domínio sexual ou se esse
domínio, porque a personalidade está nele mais implicada,
não deve ser mais do que qualquer outro remetido a consciência esclarecida. A escolha entre as duas respostas não é

evidente.
E, por outro lado, não será necessário retomar o que se
aceitou quanto ao contraste entre o domínio da sexualidade e
o da economia e da política? Na economia, trata-se frequentemente do homem na sua totalidade, quando a vida, a sobrevivência de pessoas em estado de miséria absoluta, está em
causa. E nesse lugar de relação que é a política, em que a vida está frequentemente em jogo - e talvez posta em jogo -,
a questáo invariável é a do excesso de violência, fatal de cada
vez que ela é desencadeada. No domínio da ética internacional, pense-se na destruição maciça de populações em regiões inteiras por meio de armas modernas: uma tal questão
não é mais decisiva para a pessoa que nela se encontra envolvida do que quase todas as questões de comportamento
sexual, por mais sérias que elas possam ser (9)?
Outras pessoas ainda quererão argumentar. Situam a diferença entre moral social e moral sexual no facto de que, na
moral social, há sempre uma distância entre os princípios e as
aplicações e essa distância não existe na moral sexual (10)...
Mas não se pode negar que muitas das circunstâncias da vida
sexual mudam: mudaram muito, por exemplo, nos últimos 30
anos. A interrogação sobre como aplicar os princípios, pôs-se
de uma maneira nova e, ainda mais, numa real diversidade,
segundo as situações. Reconhece-se claramente, além disso,
em certas passagens dos documentos da Igreja sobre ética
sexual, as mudanças de situações. E assinala-se o impacto no
plano "pastoral" -já o constatamos a propósito da masturbação. Outro exemplo: "Na acçáo pastoral, os homossexuais devem ser acolhidos com compreensão e apoiados" (11).
Mas parece-se distinguir, por vezes, o plano pastoral do
do julgamento moral: neste, as circunstâncias não deveriam
ser tidas em conta. No entanto, no texto citado anteriormente,
se os dados novos da Psicologia são avançados para "formular um julgamento mais equitativo" com uma finalidade pastoral, trata-se, na verdade, do julgamento sobre a "responsabilidade moral" e não se pode supor que diz respeito apenas ao
julgamento externo do agente encarregado de uma intervençao pastoral, sem implicar também o sujeito da acçáo. Em
que domínio da acção, poderá, aliás, desaparecer a distância
entre princípio ou norma e aplicação?

ou "princípios" de novo e "julgamentos prudentes", "sugestões" mesmo, apelos dirigidos a cada um para que "se interrogue sobre a sua própria prática"...
Mesmo no domínio social, o uso destas distinções pelo
Papa e diversos episcopados é relativamente recente, ou então estas distinções encontraram recentemente uma formulação explícita. Muitas determinações tinham outrora, também
nesse domínio, uma outra rigidez. A mudança deve-se, em
grande parte, a uma maior atenção a reflexão de membros da
Igreja implicados nas situações em questão. O recurso a essas distinções contribuiu indiscutivelmente para, nos últimos
tempos, tornar numerosas pessoas mais receptivas aos enunciados da moral social da Igreja. Essas pessoas recebem tanto mais facilmente, da parte da Igreja, princípios de reflexáo,
critérios e orientações quanto mais permaneça suficientemente aberto o campo de aplicação a situações particulares que
elas devam apreender por elas mesmas. Não poderemos então esperar que, sem necessidade de para isso renunciar aos
princípios propriamente ditos, o mesmo acolhimento possa
acontecer, um dia, em relação a enunciados de estilo semelhante em matéria de moral sexual? Pode ser que seja preciso
investir muita reflexa0 nova, mas o objectivo vale a pena.

É, pois, difícil ou mesmo impossível, qualquer que seja a
perspectiva por que se aborde a questáo, encontrar uma razão que justifique uma diferença fundamental de tratamento
da moral social em geral e da moral sexual. E somos conduzidos a conclusão que resultava já da observação dos estilos
opostos, das maneiras diferentes com que a Igreja trata estes
dois domínios: só podemos desejar uma maior unidade de
abordagem e de metodologia. Assim, perante esta hipótese,
parece-nos ser necessário esperar uma mais franca adaptação a moral sexual das várias distinções usadas na moral social: entre "princípios" e "aplicações"; "valores" e "soluções
concretas"; "princípios, critérios, orientações", por um lado,
"situações históricas", "modelos" concretos, por outro lado;
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1 João Paulo I1 insiste na "continuidade", mas não menos na "renovação contínua" desse ensinamento (SRS, 3 e 5): "Está sujeito, diz ele, as adaptações
necessárias e oportunas, provocadas pelas mudanças das condições hisMricas e pela sucessão ininterrupta dos acontecimentos que constituem a trama
da vida dos homens e da sociedade" (SRS, 3).
2 '1Igreja não manifesta preferência por uns ou por outros (programas económico~e políticos), chega a dizer Joao Paulo 11, desde que a dignidade do
homem seja devidamente respeitada e promovida ... "(SRS,41). A afirmação
era forte: tratava-se de realidades como o socialismo e o liberalismo. Prossegue João Paulo 1l:"A doutrina social da Igreja não é uma terceira via(...) Tão
pouco uma ideologia ..."(I bid).
3 Isto não quer dizer que Joao Paulo I1 fique sem palavras; ele apenas pretende, no entanto, oferecer "reflexões e sugestões" de carácter fundamental(~!.n 6 e 7). Modéstia.
4 Esta é a fonte da qual emanaram todos os outros documentos, especialmente Solicitude rei socialis, sobre os limites da palavra hierárquica no que
respeita a questões sociais e a responsabilidade dos membros da Igreja de
actuarem por eles mesmos e mesmo julgarem eles mesmos na sua situação,
servindo-se das orientações recebidas.
5 João Paulo I1 também assinalou - o problema é diferente mas só parcialmente - que quando analisa numa encíclica acontecimentos recentes da história (como os dos anos 1989-90 na Centesimus annus ), não pretende "exprimir julgamentos detinitivos(...), essas afirmações em si mesmas não entram no quadro específico do magistério"; consideraçóes, no entanto, necessárias tendo em vista a aplicação.
6 Pode-se dizer o mesmo - e não insistirei nisto - das interpretações do mandamento "Não matarás", que conhece aparentemente menos excepçóes
quando se trata dum embrião do que quando se trata de legítima defesa num
conflito internacional ou do direito penal.
7 Ponho de lado a questão do género diferente das encíclicas - especialmente as sociais - e das declarações e instruções da Congregação para a doutrina da fé. De tacto, o estilo, o género e mesmo a metodologia dos documentos da Congregação para a doutrina da fé não são unívocos. Já assinalamos
aqui que a instrução "Liberdade cristã e libertação" da Congregação para a
Doutrina da fé é de um outro tom, de um género diferente do das suas declarações sobre a sexualidade.
8 São igualmente de grande peso, dir-se-á, certas questões referentes a vida;
por exemplo, a concepção da vida através dos novos processos artificiais.
Estão em jogo a paternidade, a maternidade, a filiação.
10 E não haveria lugar para, em moral sexual, acrescentar aos princípios ou
as normas da Igreja, a ideias, por exemplo, dum recurso a "reflexão racional"
ou aos "contributos das ciências humanas", ou a qualquer outra percepção
que se prenda com O concreto OU a particularidade da situação, como se encontra na moral social segundo a apresentação que nos é feita, como vimos,
por João Paulo 11.
I IDeclaraçáo da Congregação para a doutrina da fé (1975j, n B
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É difícil ou mesmo impossível, qualquer
que seja a perspectiva por que se aborde
a questão, encontrar uma razão que justifique
uma diferença fundamental de tratamento
da moral social em geral e da moral sexual.

UM TESTEMUNHO

.

Manuel Pinto

Importa sublinhar que aquilo que me interpela
em Mounier e faz com que, a meu ver, o seu
pensamento e testemunho continuem hoje a ter
acuidade é, por um lado, a ligação entre o
político e o pessoal, com a afirmação clara do
primado do espiritual sobre o político e a
importância decisiva de um esforço de ascese
incarnada, como caminho de construção da
pessoa; por outro lado, é a ligação que ele foi
capaz de fazer entre a sua vida pessoal e o
pensamento e o projecto personalista que
desenvolveu como "intelectual".

Escolho de propósito um título ambivalente: dá-me para deixar
falar o testemunho do homem e da obra e permite-me dar o meu
próprio testemunho sobre o homem e sobre a obra.
"O acontecimento será o nosso mestre interior", escreveu
Mounier. Para mim, a frase resume de forma brilhante o programa
e a acção de uma figura notável da cultura e da Igreja, em França.
Está lá quase tudo: o borbulhar do Mundo, com toda a panóplia
de dramas, tragédias, comédias e vulgaridades, e, por outro lado,
o recolhimento, a reconstrução permanente de uma interioridade
que não é mero refúgio, mas realimentação no essencial.
Mas quem é, quem foi, afinal, Emmanuel Mounier? A resposta
é difícil e admite muitas perspectivas de abordagem. Os interessados na metafísica ou na filosofia política dirão que ele foi um filósofo da pessoa, o teorizador de uma corrente de pensamento e de
intervenção. Alguns das gerações que têm hoje 50 ou 60 anos, inclusive em Portugal, considerá-lo-ão uma referência no seu crescimento pessoal e no seu despertar para a consciência cívica e política.
Eu diria, pela minha parte, que Mounier foi um tecelão e um
profeta. Dele, são estas as facetas a que mais sensível sou, sensibilidade naturalmente situada nos desafios do tempo e do espaço
presentes. Um tecelão, porque sempre procurou, com tempo, engenho e paciência, urdir uma rede de grupos, de círculos de reflexão e intervenção, de contactos, de projectos; um profeta, porque
utilizou a sua formação filosófica para ler os sinais do seu tempo,
alertar para os riscos que se corria e envolver-se na procura de
vias de resposta. Nesta perspectiva, os seus textos e o seu pensamento são acima de tudo produtos dessa vida atenta, desse esforço de procura de um sentido e de um espaço para uma acção na
vida pública, não esmagadores, mas, antes, construtores das pessoas, de cada pessoa.
Pense-se no clima social e político da Europa, quando ele
completa a sua formação académica, pelos começos dos anos 30:
a grande crise económica desencadeada a partir de 1929 lança
para o desemprego milhões de pessoas, as falências sucedem-se,
a inflação galopa e a miséria cresce. Os europeus aprenderam
pouco com a experiência mortífera da I Grande Guerra. O terreno
torna-se cada vez mais propício a emergência dos projectos mais
sórdjdos no plano político.
E neste quadro que Mounier, então com 25 anos, começa a
perceber que ao mundo em que vive não basta ser curado das
suas feridas, mas precisa de ser pensado de novo, redescoberto,
purificado. Para isso, propõe um caminho, de natureza essencialmente espiritual, que aponta para a ruptura radical entre certos valores fundamentais e as (des)ordens políticas, económicas, religiosas - em que tais valores se incrustaram e feneceram.
Mounier afirma, desde os primeiros momentos da sua "vida
pública", uma recusa frontal daquilo a que chama "o homem artificial": atulhado de certezas esclerosadas, sem inquietações, autosuficiente, incapaz de se abrir aos desafios lançados pelos pequenos e grandes "sinais" do dia-a-dia e de dar espaço a si mesmo, a
sua interioridade, a escuta das vozes silenciadas por uma agitação
confundida com acção. Por outro lado, a pessoa distingue-se e
constrói-se numa tensão permanente com o indivíduo, distinção
que talvez seja interessante considerar, numa época, como a actual, de celebração das virtudes do indivíduo.

viragem 23

Mounier liga o indivíduo as noções de dispersão e avareza. Por
um lado, ao jogo de percepções, emoções e reacções; por outro,
a um instinto de propriedade, de demarcação do terreno do eu face ao terreno do outro. O indivíduo é da ordem do refúgio, da fortaleza inacessível. Pelo contrário, a pessoa constrói-se no esforço
de, em liberdade, autonomia e esforço de superação, tomar progressivamente consciência das condições de existência, da individualidade e situação e, face a elas, escolher. A pessoa edifica-se e
faz-se na relação consigo e com os outros.
E aqui que radica a dimensão política e cultural do alcance do
movimento personalista. Desde cedo, Mounier, inspirado em Peguy e apoiado em Maritain, compreende que o projecto de formação de pessoas livres e responsáveis não poderá prescindir - e,
pelo contrário, pressupõe - uma intervenção política. A reflexão,
porém, leva-o a concluir que quer as direitas quer as esquerdas,
tanto as orientações colectivistas como as capitalistas, funcionam
mais numa lógica de aparelho ou de casta, de fidelidades e de
controle dos mecanismos do (ou para chegar ao) poder, do que
para promover a emergência da dimensão pessoal. Daí a necessidade de apostar na criação de uma "terceira força", que possa vir
a ser uma real alternativa na sociedade.
A revista "Esprit" nasce precisamente como uma expressão
desse movimento embrionário que, a partir do princípio dos anos
30, vai adquirindo forma e dinamismo, através de um intenso trabalho de construção de redes de solidariedade e de reflexáo-intervençao. Por conseguinte, a "Esprit" não é uma vulgar revista de
um qualquer clube de intelectuais, com o seu,conselho editorial,
que se limita a solicitar artigos e a publicá-los. E, antes, uma plataforma de expressão de um movimento sócio-cultural, empenhado
em reflectir a actualidade de então, não numa perspectiva meramente conjuntural, mas apostada em "refazer o renascimento", isto é, em colocar em questão o edifício civilizacional ocidental, consolidado nos últimos quatro séculos1.
Um aspecto marcante deste movimento é indubitavelmente o
seu vincado ecumenismo "avant Ia lettre". Embora os valores
orientadores tenham claramente uma marca evangélica e cristã, há
uma aposta deliberada em congregar sensibilidades protestantes,
judias, ortodoxas, agnósticas, etc. Mounier acha mesmo que a sua
vocação reside não em militar em movimentos católicos ou confessionais, mas em estabelecer pontes e alimentar diálogos com outros universos de pensamento e acção, dos quais a Igreja se encontra distante (carta a J. Lefrancq,l941). Aliás, esta tendência vinha já de um período próximo anterior, que se pode situar em especial na decisão do Vaticano, tomada em1926, de romper com a
Action Française e com o pensamento totalitário maurrasiano que
a influenciava. Nos anos seguintes, figuras como Jacques Maritain,
Etienne Gilson, Congar, Mounier, Rougemont, vão começar a reunir-se regularmente com pessoas de outras confissões e - diríamos nós, hoje- outras pessoas "de boa vontade". Comentando,
muitos anos depois, este momento, escreverá Denis de Rougemont:
"Entre a desordem das democracias ocidentais e a falsa ordem dos totalitários de Leste; entre a dissolução individualista de
qualquer comunidade viva a Ocidente e os "Ersatz" de comunidade totalitária que triunfavam a Oriente, todos nos recusávamos a
ter de escolher. Restava-nos, assim, inventar uma ordem humana

e refazer uma autêntica comunidade" (in YLe Personnalisme d'
Emmanuel Mounier hier et demain, Paris, Ed. du Seuil, 1985, p.
36).
Estas ousadias, aliadas a critica radical da "ordem estabelecida" (incluindo na Igreja Católica), valerão um mal-estar e uma oposição crescente a "Esprit" nos sectores eclesiais. A gota de água
terá sido um número da revista, publicado em 1933, consagrado
ao tema "Ruptura entre a ordem cristã e a desordem estabelecida". As pressões, primeiro junto do arcebispo de Paris e, três anos
mais tarde, junto do próprio Vaticano, fazem com que esteja iminente a condenação pública e oficial da revista, evitada em cima
da hora por um "forcing" de clarificação por parte de Mounier, de
que a "Esprit" não é uma revista de católicos, mas antes um espaço de diálogo entre crentes e não crentes unidos no propósito de
fazer emergir o sentido da pessoa através da análise e denúncia
dos erros individualistas e o sentido da comunhão através da análise e denúncia dos erros colectivistas.
A borrasca passa, mas a coerência e o espírito crítico de Mounier não diminuem. Em 1939, por exemplo, denunciará energicamente o facto de o papa Pio XI ter ficado calado perante a invasão
da Albânia pelas tropas de Mossulini. "Através deste silêncio - escreve - o escândalo entrou em milhares de corações."
Por último, importa sublinhar que aquilo que me interpela em
Mounier e faz com que, a meu ver, o seu pensamento e testemunho continuem hoje a ter acuidade é, por um lado, a ligação entre
o político e o pessoal, com a afirmação clara do primado do espiritual sobre o político e a importância decisiva de um esforço de ascese incarnada, como caminho de construção da pessoa; por outro lado, é a ligação que ele foi capaz de fazer entre a sua vida
pessoal e o pensamento e o projecto personalista que desenvolveu como "intelectual". E isso mesmo que transparece da numerosa correspondência e anotações pessoais que viriam a ser conhecidas depois da sua morte, bem como, e sobretudo, dos muitos
amigos e continuadores seus, que continuam, nos vários cantos
do mundo, a procurar um sentido para a sua acção2 . Por isso, valeu a pena a opção que fez, por volta dos 25 anos, de não seguir
uma carreira universitária, para se dedicar a tempo praticamente
inteiro a este projecto personalista.

NOTAS
1 O título do editorial do seu primeiro número teria por título precisamente "Refaire
Ia Renaissance"
2 A Association des Amis d'Emmanuel Mounier, constituída para acolher os interessados em estudar e continuar o pensamento personaista e a vida de Mounier
gere uma biblioteca de e sobre a figura aqui apresentada e publica um boletim semestral. O seu endereço é o seguinte: 19, rue Henri-Marrou,
92290 Châtenay-Malabry,France.

"Não nos encontramos a não ser perdendo-nos;
não possuímos senão aquilo que amamos (...);
não possuímos senão aquilo que damos."
"Os outros não limitam a pessoa: fazem-na ser e crescer. A
pessoa não existe a não ser tendendo para o outro. A experiência primeira da pessoa é a experiência da segunda pessoa.
O Tu e, nele, o Nós, precede e acompanha o Eu."
"Quem não sente vontade de se bater pelo que ama, ama apenas a meio termo."
"O terreno do temporal é, por inteiro, o sacramento do Reino
de Deus."

"O tempo espiritual não consiste num decurso contínuo de
consolação, numa realização feliz e espontânea. Não se en;
quadra nem na categoria da felicidade nem na do progresso. E
feito de saltos bruscos, de crises e de noites, que interrompem
raros instantes de plenitude e de paz."
"A muitos democratas-cristãos reprovamos o facto de não terem (...) procurado com a grandeza bastante a tradição audaciosa que os catapultou para a vanguarda, de se terem deixado paralisar em flutuações suaves, a ponto de fazer deles, não
raro, o derradeiro e indecente reboque da reacção. Mas há
mais. Nunca denunciaremos o bastante a ilusão democrática
sob o regime capitalista. A liberdade capitalista entregou a democracia liberal a oligarquia dos ricos (...), bem como a um estatismo controlado pelo grande capital financeiro e industrial,
os quais se apoderaram não apenas dos comandos ocultos da
política, mas igualmente da imprensa, da opinião, da cultura e,
por vezes, mesmo dos representantes do espiritual, para ditar
a vontade de uma classe e modelar até as aspirações das
massas a imagem das suas, recusando-hes, porém, os meios
de realização."

"Não são as massas que fazem a História, mas os valores que
sobre elas actuam, a partir de minorias inquebrantáveis na sua
fé. A unidade não reside no ponto de onde se parte, mas no
ponto a que se chega, ao cabo de longas lutas e prolongadas
solidões (...). Querer forçar o tempo recorrendo a tácticas é ter
perdido a fé (...). As barricadas, dar porrada - não se ouve senão falar disso. Mas isso é entrar no jogo da violência. E verdade que também é necessário estar preparado para tal, mas isso decide-se no íntimo de cada um."

"Há mais estados de violência do que acontecimentos violentos. Um velho hábito de tranquilidade burguesa leva-nos a
acreditar na ordem, de cada vez que se estabelece o sossego.
A questão reside em saber se o mundo não é feito de tal modo
que tal sossego não passe, afinal, de uma desordem."

"É da qualidade do silêncio interior que irradiará a actividade
exterior de cada um. A nossa acção não se orienta essencialmente para o sucesso, mas para o testemunho."
"Trinta anos, mais coisa, menos coisa. Começa-se a ter cautela, a ver que nem tudo é tão simples. Emerge, então, o risco de
sorrir dos vinte anos, próprios e dos outros, e de se refugiar
seja no cepticismo seja em ideologias simples (tão vizinhas de
atmosferas securizantes da nossa infância), seja ainda em
reacções brutais contra o que sonháramos, por ser difícil, arriscado ou decepcionante."

"Já que a palavra já não rasga os céus e os corações, será o
grito que ireis escutar. (...) Ouvi as vozes mil em descaminho.
O seu apelo ao espírito é mais agreste que a angústia. Nasce
da fome e da sede, da cólera do sangue, da prostração do coração: eis a calma que vos vimos trazer."

"Um dos desvios supremos do capitalismo foi ter subordinado
a vida espiritual ao consumo, o consumo a produção e a produção ao lucro, quando a hierarquia natural seria a inversa.
Uma economia personalista, pelo contrário, afere o lucro pelo
serviço público proporcionado pela produção, esta pelo consumo e o consumo por uma ética das necesidades humanas
recolocadas na perspectiva total da pessoa."
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MOUNIER
A SEU PAI]
28 de Abril de 1943

... Foi bom que te tivesses aberto assim comigo. A comunicação
entre duas pessoas próximas é um estado intermitente, separado por
zonas ternas e obscuras, e periodicamente importa desfazer as coisas
que a vida vai pondo entre elas, rasgar a própria opacidade dos factos, dos acontecimentos, de tudo, até o que parece que une. E preciso que uma erupção de lavas profundas e que queimem venha derreter este aluvião inerte de todos os dias.
Essa lava chama-se "verdade". A verdade e a sensibilidade nem
sempre funcionam da mesma maneira. Por vezes, o ódio, ou até a simples antipatia, são terrivelmente mais lúcidos do que a afeição que se
abandona a si própria. A amizade é suave e gosta de temperar, está
pronta a aceitar todos os compromissos,as mais doces ilusóes. Gosta
de ser embalada pelo deslizar macio das palavras enganadoras.
Transforma-se numa morte viva. Aparecem os silêncios, o hábito de
não tocar em certos assuntos, ou então de dizer sobre eles as mesmas palavras aceites e estafadas. Um tal vocabulário parece viver e fazer viver, mas, na realidade, vai lentamente endurecendo e, a medida
que se infiltra, corrompe as próprias fibras da vida.
Talvez seja assim que tantos casais se deixam esvaziar, sem dar
por isso. Nós que, felizmente, sabemos o que são casais vivos, sabemos também como mesmo os melhores devem estar vigilantes para
que não se insira entre mim e ti essa insensível película, que vem de
todos os silêncios não esclarecidos, de todas as asperezas da sensibilidade ou da linguagem, de tudo o que em nós não é pessoal, vigilante, lúcido, acolhedor.
As dificuldades não são as mesmas em todos os casos. Num casal, os obstáculos vêm da banalidade da vida de todos os dias, do peso da promiscuidade que destrói o milagre da vida. De pais a filhos, o
obstáculo reside na diferença de experiências, as vezes no afastamento no espaço, que torna ainda mais difícil qualquer comunicação. As
coisas são mal ditas ou ditas muito depressa. Vamo-nos deixando correr, preguiçosamente, por debaixo das relações habituais, das canções que vêm de quando éramos pequenos e que são agradáveis e
fáceis. Se continuássemos interminavelmente assim, acabávamos por
nos falar sempre com a maior ternura possível, continuávamos a sentir
os mais vivos sentimentos, mas havia uma espécie de vazio, de ignorância mútua, profunda, de mentira vital.
É daqui que é preciso arrancar para a verdadeira natureza da amizade. Não consiste em sermos felizes uns com os outros, mas em estarmos mais uns com os outros. É esta lei do mais que faz sofrer no
crescimento espiritual e na verdade, é o sacrifício que faz sofrer, é a
luta que faz sofrer. "O meu reino não é deste mundo" quer dizer que a
harmonia não é deste mundo. Toda a afeiçao demasiado harmoniosa,
todo o acordo demasiado constante, toda a doçura demasiado sistemática, todo o optimismo demasiado acomodatício, são parcialmente
campo de falsidade.
A profundidade dos nossos afectos mede-se, sem dúvida, pelas
alegrias mútuas que uns aos outros nos damos, mas também, não es-
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tou a forçar quase nada, pelas feridas que nos causamos. Há feridas
inúteis, como aquelas que vêm do choque dos egocentrismos, mas é
das outras que falo, das que são necessárias para não se viver na
mentira e para nos irmos acordando do sono do hábito...
O que é importante, o que conta é o desejo de amar e a luta por
esse mesmo amor. A transfiguração do amor, o êxtase no amor, só por
milagre vem, de tempos a tempos.
Aparentemente, falta muito tempo para eu envelhecer. Mas sintome muito perto de ti, porque o que importa na maneira como te abriste
sobre a tua experiência da velhice não é o sujeito, subjectivamente tomado, é a iluminação de uma pessoa amada nas suas reais dificuldades, para lá das ilusões da vida e dos contactos. Foi porque senti essa
iluminação que me detive sobre ela e sobre a necessidade de a manter entre nós como clima permanente de afeiçáo.
"Honrar pai e mãe" é para mim, de há anos para cá, o que dá sentido a uma experiência muito precisa. "Vê-los-ás envelhecer': hás-de
viver uma vida forçosamente diferente da deles, tanto mais que, já não
falando da idade, o empurrão que eles te deram, com o suor do seu
rosto, te trouxe para um meio e um estilo de vida diferente do da sua
juventude, de que eles nem sequer se podem lembrar, uma experiência total. Os meios de comunicação entre vocês hão-de diminuir não
só com a distância, mas com a divergência das vossas vidas. O mais
fácil era continuar, como se nada se tivesse passado, a repetir histórias de quando éramos crianças, e para lá delas deixar morrer uma comunicação íntima, sem nunca o confessar. íamos deixando que essa
indiferença, mesmo que fosse uma indiferença bem disposta e meiga,
se fosse estabelecendo entre nós. E a indiferença consiste em tratar
uma outra pessoa como uma coisa, mesmo que seja uma coisa agradável, e não como aquilo que ela é. "Honrar pai e mãe", não Ihes fazer
a injúria de os deixar ir, de consentir que eles te ignorem, que não tenham de ti mais do que uma imagem artificial e falsa. E como a vida
nasce entre vocês de problemas e experiências novas, não podes deixar de os fazer sofrer se quiseres continuar a manter estreitadas as
vossas diferentes lutas, mas esse sofrimento é necessário ao novo
surto da vossa afeiçáo, é cem vezes mais respeitoso e amigo do que a
falta de respeito do deixar correr.
Acabemos, pois, com este manter artificialmente a primeira forma
da nossa afeiçáo, que teve o seu tempo, que foi bela no seu tempo,
que só mais tarde se tornou caricatura/,e construamos hoje uma coisa
muito mais bela, muito mais forte, a afeiçao de um homem de pé, de
uma mulher de pé, por um homem de pé que nasceu por obra sua e
que Ihes traz outra, que é dele. "Honrar pai e mãe': ou seja, ajudá-los
a conseguir essa transfiguraçáo. É mais fácil para ti do que para eles,
porque és suportado pela própria exigência da luta que todos os dias
te consome, enquanto que, para eles, todas as suas recordaçóes vêm
de quando eras criança e, quando pensam em ti, têm as mãos cheias
do que tu eras nesse tempo, mais do que da tua vida actual, que, até
pela distância, Ihes escapa na sua substância quotidiana. "Honrar pai
e mãe", ou seja, ajudá-los, tu que és novo, a vencer a velhice. Não os
deixar desaparecer por detrás da barreira dessa velhice, mas, na medida em que isso depende das tuas forças, demolir constantemente
todos os muros que os isolam (...).
["Mounier et sa géneration", pp. 367-369,
cit. por J. Bénard da Costa, "Emanuel Mounier':
Lisboa, Morais, 19601

BREVECRONOLOGIA
1905 - Emmanuel Mounier nasce em Grenoble. Filho de um farmacêutico e neto de agricultores do Dauphiné.
1927 - Completa, em Paris, a licenciatura em Filosofia, sob a direcção de Jacque Chevalier. O pai tinha desejado que o filho
seguisse Medicina.
1928 - Morre o seu grande amigo Georges Barthélémy; completa a agregação em Filosofia.
1928-29 - Professor de Filosofia no liceu de Saint Omer (no Norte).
1930 - Publica, juntamente com G. Izard e M. Péguy, "La Pensée de Charles Péguy". A partir de Dezembro, começa a encarar
com G. Izard o projecto de uma revista. Contactos com os círculos de Jacques Maritain e do russo exilado N. Berdiaeff.
1932 - É publicado, sob a sua direcção, o primeiro número da "Esprit, revista interacional da nova geração", estreitamente ligada ao movimento com o mesmo nome, fundado dois meses antes.
1935 - Casamento com Paulette Leclercq. Publica "Révolution personnaliste et communautaire".
1936 - Mounier publica "De Ia propriété capitaliste a Ia propriété humaine" e "Manifeste au service du personnalisme".
1938 - Nascimento da filha Françoise, atingida, aos sete meses, por uma encefalite vacinal, incurável.
1939 - Com um problema de visão num dos olhos, é mobilizado como simples soldado dos serviços auxiliares, ficando a "Esprit" a ser dirigida por Pierre-AiméTouchard.
1940 - Desmobilizado, instala-se com a família em Lyon.
1941 -Já sob o Governo de Vichy, a "Esprit" é proibida pela censura.
1942 - Mounier é preso e encarcerado, tendo feito uma greve da fome durante alguns dos dias em que esteve na prisão. É julgado e libertado em Outubro seguinte.
1943 - Já libertado, escreve "Traité du caractère" e "L'Affronternent chrétien".
1944 - A "Esprit" volta a ser editada em Paris. Mounier e a família instalam-se nos arredorres de Paris, em Châtenay-Malabry,
com outras famílias, em casas recuperadas com algum terreno a volta, em regime de semicomunidade.
1947 - Publica "lntroduction aux existencialismes! e !L'Éveil de IIAfrique Noire!.
1949 - Publica "La Petite peur du XXe siecle" e "Le Personnalisme".
1950 - A 22 de Março, morre de um enfarte.

TRADUZIDOS EM PORTUGUÊS
"O Personalismo". Livraria Moraes Editora, 43 edição, 1976 (19 ed.:1964, tradução e prefácio de Joáo Bénard da Costa).
"Manifesto ao Serviço do Personalismo", Livraria Moraes Editora, 1967 (tradução de António Ramos Rosa).
"Introdução aos Existencialismos", Livraria Moraes Editora.

LIVROSSOBRE O AUTOR:
* Joáo Bénard da Costa, "Emmanuel Mounier: textos escolhidos, traduzidos e apresentados". Livraria Moraes Editora, 1960.

DESIGUAL*
Jean Yves Carfantan

"Um grupo minoritário: os agricultores não são
apenas um grupo minoritário na sociedade
francesa; tornaram-se um grupo socioprofissional entre outros no próprio meio rural.
Um número crescente de agricultores activos
residem na cidade ou nas suas periferias. Em
1968, os agricultores representavam ainda em
França 43% dos activos residentes nas
comunidades rurais; actualmente são 16%. Ao
mesmo tempo, mais de um quarto dos
operários franceses residem em comunidade
rurais, (,.,) Além disso, a populaçáo rural
envelheceu:
o número de reformados que a
intearam
aumentou Dara 60%. Um terco dos
"
inactivos Ou reformados"m
rurais
(*) Dossier especial da Revista "Sciences Sociales", de Auxerre,
Fev -!dar-O, 1994, pág. 26
Trad. M Adelaide Pinto Correia

Os produtos agrícolas dos países desenvolvidos invadem
cada vez mais os países do Terceiro M., sob forma de assistência ou de comércio. Até que ponto as agriculturas locais
podem ser destruídas no processo? O mercado mundial dos
produtos agro-alimentares é como uma loja de loiças na qual
entraram dois elefantes, os EUA e a CEE, que são actualmente
os dois grandes exportadores de produtos alimentares de base. Quando os dois elefantes se põem a bulha na loja, as primeiras vítimas são as loiças. As agriculturas mais fracas, menos apoiadas pelos respectivos Estados - quer porque estes
não queiram quer porque não possam - sofrem com o jogo
dos americanos e europeus. Dois exemplos: Primeiro: a CEE
produz carne bovina intensivamente - um modo de produção em que é preciso investir cerca de 20.000 dólares para obter 10 toneladas de carne. Na América Latina, nomeadamente
no Brasil, o investimento é-cerca de 10 vezes inferior. Ora a
CEE conseguiu tomar o lugar do Brasil no mercado mundial e
até no mercado doméstico brasileiro, através de manobras de
queda de preços e de subvenções; assim, a carne europeia
congelada fica mais barata do que a própria carne brasileira.
Segundo: a França entrega todos os dias por avião na Costa
do Marfim as partes menos vendáveis dos bois. Assim s,e vai
sobrepondo, pouco a pouco, as criações nómadas da Africa
Ocidental, que abasteciam os mercados africanos.
Estes exemplos correspondem a verdadeiros conflitos. Os
interesses europeus a curto prazo apontam para o escoamento de stocks - o que os americanos já tinham começado a
fazer. Continua-se a seguir o princípio de que "aqueles que
ajudas hoje com donativos alimentares, amanhá serão teus
clientes". Com esta lógica, arruinam-se as agriculturas de numerosas regióes do mundo, que não são tão intensivas nem
tão tecnológicas como as nossas, não têm a loucura das performances nem o apoio público que caracterizam as nossas
sociedades. O problema de fundo - que se discute em instâncias como o GATT, onde jogam os compromissos entre Estados e doses de liberalismo - está na partilha dos mercados. E preciso levantar abertamente as questões seguintes:
Vamos deixar certos países prosseguir o seu tipo de agricultura, mais modesta do que as nossas enquanto períormances,
mas que ocupa mais braços e tem melhor efeito-tampão nas
épocas de crise? Vamos organizar uma espécie de gigantesco
assistencialismo alimentar mundial, a partir de excedentes
que os dois grandes elefantes estejam dispostos a disponibilizar para os países desfavorecidos (frequentemente, os mais
povoados ) ? Claro que e necessário terem reserva, no plano
internacional, sistemas de segurança para acudir a casos como, ,,e,, a fome na Somália. Mas depois de lhes levar - e
não necessariamente sob cobertura fotográfica ... - os aiimentos urgentes indispensáveis, é precisÕ reflectir na reconstrucão das suas DróRriasa~riculturas, Não podemos é continuar a dizer: "vamos ainda mais a fundo no produtivismo europeu, melhoremos os rendimentos da nossa agricultura, poluamos sem peias, sob pretexto de alimentar O pianeta". 0 planeta deve, primeiro, alimentar-se localmente com recursos locais,
e só recorrer a recursos exteriores nas situações de emergência grave - climáticas, políticas, militares ou outras.

Olivier Dollfus, pág. 30

Apesar do progresso exponencial da urbanização, nunca
houve tantos camponeses sobre a Terra, em territórios tão extensos e tão densamente ocupados. As últimas dezenas de
anos viram a generalização das iniciativas locais e o desinvestimento dos Estados nos territórios rurais do Terceiro Mundo
- dando lugar a intervenções, tantas vezes desastrosas, dos
países ricos.
Nem a passagem ao dobro, ou mesmo ao triplo, das
densidades rurais na India e na Africa ao sul do Sahará, ou
das superfícies cultivadaslutilizadas-para-criação-de-gado
no,Brasil, nem mesmo os êxodos rurais que afectam a Asia,
a Africa ou a América Latina - salvo raras excepções acarretaram baixa dos efectivos nem abandono dos territórios. Os campos e pequenas aglomerações do Terceiro Mundo contêm aproximadamente metade da Humanidade, seja
2,7,milhões de habitantes, metade dos quais vive na China e
na India.
E que o crescimento demográfico, sobretudo em África e
na Ásia do Sul, é suficientemente elevado - 2% nas regiões
de economias de fraco rendimento (terminologia do Banco
Mundial) e 1,8% nas regiões de economias de rendimento intermediário - para compensar os efeitos dos êxodos rurais.
Mesmo assim, nas regiões de economia de fraco rendimento
(3 milhões de habitantes em 1991) a percentagem de urbanos
passou entre 1970 e 1991 de 18% para 39% dos efectivos globais. As regiões de economias de rendimento intermediário
(1,4 milhões de homens) são actualmente de maioria urbana
(62% em 1991 contra 46% em 1970). Os rurais já são fortemente minoritários na América Latina (menos de 30% da população); tornar-se-ão igualmente minoritários na China e na
India até ao fim do século - o que não impede que a densificação e extensão dos campos no T. Mundo continuarão a
ser um dos factos relevantes da segunda metade do séc. XX.
Essa densificaçáo acompanha-se, no espaço indiano, da
intensificação das culturas e extensão dos perímetros irrigados; no Brasil, da progressão do que chamam "frentes pioneiras", nas savanas e florestas do centro-oeste. Até agora,
o abandono dos campos mais marginais e inclinados dos
Andes do Perú e os abandonos no Congo e na Guiné são
as excepções que confirmam a regra; aliás, acompanhamse, em territórios próximos, de densificação tornada possível
pela irrigaçao.

Praticamente em todo o lado, há correlação entre a pobreza de um país , expressa em termos de PNB por habitante
(segundo os discutíveis critérios do Banco Mundial), e a per-

centagem de população rural. Os rendimentos dos rurais continuam quase universalmente inferiores aos dos urbanos,
mesmo tomando em conta as produções agrícolas auto-consumjdas.
E preciso esclarecer gue, sob os termos de camponeses
e campos em Africa, na Asia ou na América Latina, se englobam realidades extremamente diferentes: "empresários rurais médios" , trabalhando para o mercado nacional ou até
mundial nos arredores de Bogotá; camponeses sem terras,
"bóias,frias", no Brasil; aldeões repartidos em castas no
Bihar, India. Por todo o lado, as relações de propriedade e
as de densidade populacional (desde 1000 por km2 em certas zonas do Bangla-Desh a 5 por km2 em campos do Brasil
ou da Argentina) tornam difíceis as comparações e arriscadas as generalizações.

Sob formas diferentes e com vigor e eficácia variáveis, nos
anos 50 a 80 , em quase Jodos os países nos três continentes
(América Latina, Africa e Asia) o Estado teve políticas para enquadramento dos rurais, de ajuda "ao desenvolvimento agrícola": criação de agências de desenvolvimento (de vocação
nacional ou regional), institutos da reforma agrária e dos colonatos, Bancos de crédito agrícola, assistência tecnica e formação, grandes projectos de infra-estruturas (sobretudo de irrigação) ,etc. Estas intervenções do Estado foram muitas vezes sustentadas por créditos internacionais, do PNUD ao Banco Mundial ou aos grandes Bancos regionais, passando pelas
cooperações bilaterais públicas ou pelas ONG. No activo destas ajudas podemos inscrever , na Asia como no México, os
resultados da "revolução verde", termo excessivo para designar um pacote tecnológico que associava irrigaçao, adubos,
sementes melhoradas e linhas de crédito, favorecendo sobretudo os "grandes cereais" como o trigo, o milho e o arroz. No
passivo, grandes fracassos: os grandes planos de oleaginosas no Senegal e na Tanzânia, que estavam ainda sob domínio colonial; a aventura mortífera do "Grande Salto em Frente", com a constituição das comunas populares na China de
Mao; reformas agrárias que não ultrapassaram a burocracia
na América Latina ou em Africa; colonatos nos países andinos, de custos financeiros e humanos particularmente elevados. Contudo, a margem dos palcos iluminados pelos média,
um pouco por todo o lado a melhoria da escolarização, os
cuidados de saúde, créditos financeiros e apoios técnicos,
por vezes sustentação dos preços ou subvençóes para os
adubos e sementes contribuiram para o progresso nos campos da Asia ou da América Latina, sem contudo conseguir suprimir a miséria e as desigualdades mais gritantes.

...AO DESINVESTIMENTO DO ESTADO.
Nos anos 80, a dívida da maior parte dos países do Terceiro M., os desiquilíbrios registados nos "equilíbrios fundamentais" dos macro-economistas (balanças de pagamentos,
déficits orçamentais, inflação, etc.) conduzem os governos,
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sob instigação do Fundo Monetário Internacional, a políticas
de "ajustamento estrutural", que se traduzem pela redução
ou desaparição da subvenções, a minorizaçáo, ou mesmo
desaparecimento, das agências de desenvolvimento e dos
Bancos agrícolas. "Menor intervenção do Estado" quer dizer, muitas vezes, evapo~açáoda acção do Estado nos campos. As empresas de reforma agrária caiem em avarias fatais, a colectivização muda para privatização, as grandes
obras de infra-estruturas - que dependem de financiamentos públicos e requerem capitais importantes e de fraca rentabilidade - não são devidamente aproveitados pelas falências agrícolas a montante. Os cenários das décadas anteriores pertencem ao passado; os capitais fogem dos campos, a procura de investimentos mais rentáveis, por vezes
especulativos e de lucro rápido. Pior, os ventos de uma liberalização de sentido único abrem os mercados dos países
do Terceiro M. a produtos agrícolas fortemente subvencionados dos países industrializados. Cereais, farinha, leite e derivados, carnes, são vendidos a preços de saldo ou cedidos,
por intermédio de programas de ajuda alimentar como o
PAM (Programa Alimentar Mundial), nos países do Terceiro
M. Contribuem para o aprovisionamento das cidades - e
para os rendimentos das grandes firmas mundiais, dos importadores ou industriais locais do mercado agro-alimentar;
mas desorganizam os mercados interiores. Em 1993, por
exemplo, a Guiné recebeu através do PAM 300.000 toneladas de arroz da Luisiana; ora a produção local é da ordem
de 600.000 toneladas, e o consumo do país de cerca de
700.000 t. Falseou-se o mercado do arroz, e programas rizícolas, conduzidos há dezenas de anos, foram votados ao
fracasso comercial.
Os agricultores devem, simultaneamente, enfrentar a carestia dos seus produtos de base (adubos, sementes, vacinas,
produtos fito-sanitários), a desorganização dos mercados interiores, e as dificuldades na obtenção de créditos. Face a
estas tristes situações, afirmam-se em muitos lados capacidades de inovação e iniciativas endógenas que são novidade e
que, a maior parte das vezes, não devem nada a cooperações
técnicas do exterior. Movimentos em direcção ao passado são
impossíveis: não se pode voltar aos sistemas de produção
nem as formas de consumo dos anos 50. 0 s próprios solos
foram modificados pelo excessivo uso dos adubos, notoriamente dos químicos. Torna-se necessário inventar novos sistemas de produção agrícola; e, também, encontrar fontes de
rendimento complementares e não dependentes da agricultura.
Cada vez mais, a pluriactividade, tradicional na maior parte das zonas rurais, se desenvolve e se torna mais comercial:
transportadores, artesãos e operários, vendedores.

Contudo, se as adaptações de que falámos permitem avaliar as capacidades de inovação dos camponeses, também se
traduzem numa heterogeneidade crescente entre os que são
capazes de enfrentar as dificuldades e os que não têm para

isso nem capacidades intelectuais nem reservas materiais. Daí
um aumento das desigualdades dentro do próprio meio rural.
Os camponeses sofrem mais os efeitos das guerras civis,
assim como os resultados de escolhas macro-económicas impostas aos Estados endividados; para os que são mais pobres, acrescentem-se ainda os efeitos das flutuações climáticas - de consequências tanto mais trágicas quanto as densidades populacionais tiverem aumentado, levando a explorar terrenos "de alto risco1'

OS NOVOS

A INTRODUÇAO alerta para a justaposição "nos camposn,
nesta segunda metade do sc. XX, de espaços puramente agrícolas, espaços residenciais de periurbanização, espaços industrializados (multiplicação de fábricas em zonas rurais), e
territórios com vocação para o turismo e derivados.
Daí resultam desafios sociais, económicos e de ambiente:
eco-gestão de regiões (regiões de escala muito variada); agricultura de montanha; "Parques" regionais e nacionais, inserção do turismo em meio rural, preservação das paisagens; liDOSSIERESPECIAL DA REVISTA "SCIENCES~ - ~ + W J E S ~ beralização
'
europeia e mundial das trocas agrícolas; política
(AUXERRE, FRANÇA), agrícola comum (PAC); condições de produção, qualidade
dos produtos regionais; desenvolvimento sustentado a escala
FE".-MARÇODE 1994
planetária; preservação dos meios em risco.

ESPAÇOS RURAIS*

Jacques Lévy, pág. 6
A ruralidade antiga morreu. Abre-se um novo estaleiro de
sociedade. A civilização urbana engendra espaços vazios,
que devem ser geridos para atender a uma nova procura de
"natureza" protegida, em vez,de os abandonar a proliferação
de residências peri-urbanas. E preciso "ousar o deserto".

A apresentaçao de dois artigos e algumas
citaçóes isoladas sobre OS NOVOS ESPAÇOS
RURAIS é um alerta e uma contribuiçao
para cada um de nós, cidadãos confrontados
com matérias tão controversas e tão
decisivas para o desenvolvimento do País
e a qualidade de vida.
(*) Recolha de textos do IV Festival Internacional
de Geografia de Saint-Die-des-Vosges.
(Trad. e Org. Maria Adelaide Pinto Correia)
[Nota Trad. - o artigo situa-se na realidade francesa;
devem ter-se presentes as transposições necessárias.]

"Parem com a desertificação!"; "Não se pode ter um país
sem camponeses!" - são slogans que não se exercem sobre a realidade mas "trabalham" sobre mitos, sobre o mito
campesino. Os urbanistas adorariam camponeses "de antigamente" , sem máquinas, sem adubos; camponesas nas
suas quintas , de avental aos quadradinhos, para irmos lá
buscar ovos; pastores com as suas ovelhas, encontrados ao
acaso de um passeio pelos montes. Essa ruralidade morreu
para que a agricultura possa viver, produzir e exportar. O mito da ruralidade não deixa de ser uma realidade essencial,
porque continua a organizar as representações geográficas
da maioria dos agricultores e de uma boa parte da sociedade
francesa. Quando os agricultores se manifestam contra o
GATT ou a PAC, a sua originalidade não consiste num "corporatismo geográfico", reclamando maior protecção e assistência. Encontra-se o mesmo processo no caso das indústrias têxteis, p.e., face a penetração asiática. O que é específico do discurso dos agricultores (e os aproxima, neste plano,
dos grupos de pressão das indústrias culturais) é a tentativa
de convencer o conjunto dos franceses de que é o interesse
nacional que está em jogo. Aceitar o GATT e a PAC seria destruir a identidade da França. E porquê? Porque seria fazer de-
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saparecer os agricultores, portanto a vida rural, portanto o tecido nutritivo do território francês. São pressupostos que pedem duas séries de reflexões. A primeira será a análise da situação actual: como vai o mundo rural em França ? A segunda diz respeito ao projecto espacial de sociedade que os
franceses desejam implementar: é preciso evitar que o país
não tenha camponeses?

"OS CAMPOS" ESTÁO MORTOS
O mundo que os sindicatos agrícolas pretendem defender
já não existe. "Campos" no sentido tradicional, quer dizer espaços estruturados pela agricultura e pelos modos de vida
que ela acarretava, estão definitivamente mortos. Nos países
desenvolvidos, encontram-se espaços mais ou menos urbanos - mas os menos urbanos não constituem uma forma de
civilização: são, apenas, a extrema periferia da cidade. Até
aos anos 70, havia em França uma população rural e agrícola
importante. Actualmente, 96% dos habitantes da França vivem
em "zonas de povoamento industrial ou urbano" (ZPIU), quer
dizer, num centro antigo, num arrabalde ou num meio peri-urbano. Os dois milhões restantes residem muitas vezes nas
margens das ZPIU; mesmo no que se chama ainda o "rural
profundo", as relações com a cidade e as suas actividades estão longe de ser inexistentes. O automóvel e as redes de comunicação permitem uma acessibilidade a cidade quantitativamente importante, mesmo se são as formas menos interactivas que predominam (consumo, fluxos programados).
Mas o passado recente explica como, apesar de mudanças revolucionárias, a ruralidade sobrevive nos mitos e na dramatização desses mitos. Comparada com outros países da
Europa, a urbanização da França é um fenómeno recente. Até
ao fim dos anos 20, a maioria dos franceses vivia no campo.
O que significa que a maior parte dos cidadãos actuais, directamente ou pelos seus ascendentes vivos, mantêm contacto
com as formas campesinas de viver e de pensar. Ideias como
a vantagem de produzir o máximo de alimentos para evitar as
fomes cíclicas ou como o conceito de que a sobre-produção
não se aplica a agricultura, são conceitos que já não têm fundamento racional, mas que ainda não desapareceram dos
nossos espíritos.
Por outro lado, o edifício político francês repousa, há mais
de cem anos, na sobre-representaçãodo mundo rural (comunas, Conselhos Gerais, Senado), que se destinava a bem integrar os rurais na República. A ruralidade francesa insere-se
numa concepção global da sociedade em que o Estado domina a situação, com os seus funcionários e exército, face a
nação do povo e da Igreja. Neste dispositivo, a terra desempenha um papel primordial : contém ao mesmo tempo as raízes dos camponeses e o solo do Estado. A geografia ensinada pela Terceira República impregnará gerações sucessivas
da noção de harmonia das paisagens. Um aspecto dessa harmonia é a ocupação contínua de toda a superfície do país pelos camponeses. Foi defesa contra invasões, elemento de estabilidade e coesão social. A territorialidade do espaço é, na
Europa Ocidental, um ponto de encontro fundamental entre a

lógica socio-económica dos camponeses livres e a lógica
geopolítica do Estado.

Esse conjunto de mitos fundadores de uma certa identidade francesa entrou em crise. Quase ao mesmo tempo que a
urbanização generalizada, produziram-se a mundializaçáo da
economia e a construção europeia. São três processos que
fabricam um novo espaço . As redes entre as cidades e as comunicações múltiplas articulam-se com territórios que passam
a situar-se no interior da cidade, profundamente renovados.
As zonas agrícolas deixam de ter corno parceiro privilegiado a
cidade capital da sua região, passam a ser os concorrentes
da Jutlândia ou do Middle-West, Paris, Bruxelas ou a Bolsa da
Chicago. É uma geografia alargada e transformada, o Estadonação vê o seu lugar relativizado - o que impõe novas definições da identidade dos seus membros.
A maioria dos
agricultores não vivem nos espaços fora da área urbana: muitos são suburbanos ou peri-urbanos. Já não representam senão 5% da população activa do país, tornando-se minoritários
em muitos sectores - e ainda mais minoritários se tomarmos em conta o habitat não permanente dos outros urbanos:
residências secundárias, espaços de turismo e férias. Muitas
comunas "rurais" são salvas da falência por habitantes totalmente estranhos ao mundo rural tradicional. Inversamente, as
zonas agrícolas mais prósperas requerem poucos trabalhadores e grandes superfícies. Nestes casos, o "deserto" está associado a uma forte produtividade agrícola, tal como uma fábrica moderna tem poucos operários.

UMANOVA CIVILIZAÇÃO
Apercebemos-nos do que morre, mas leva mais tempo a
discernir o que vai nascer. A civilização urbana não é ainda
senão um vago projecto - uma vitória total que se envergonha de si mesma, já que os seus autores não a quiseram e
a perverteram mesmo pela peri-urbanidade. Quando faltam as
referências, as pessoas agarram-se aos mitos; o da desertificação é um bom exemplo. Num contexto em que, apesar da
diminuição contínua do número dos seus agricultores, a França na Europa e a Europa no mundo se tornaram potências
agrícolas das maiores e têm todas as razões para continuar a
sê-10, a ideia de reserva ou de deserto têm a força desarmante do bom-senso. Certas regiões francesas perderam os seus
habitantes, e alguns cantões desertificaram-se efectivamente.
Isso é perturbador para os que ficaram ; é indispensável imaginar e organizar a solidariedade para com eles. Mas daí a
considerar a situação realmente grave ... Se a França está
completamente urbanizada - e está-o - é melhor que o
seja duma maneira conveniente, com verdadeiras cidades e
não com arrabaldes compridos e monótonos, a maneira das
aglomerações norte-americanas. Pequenos territórios quase
sem habitantes existem em numerosos países civilizados e
nada desprovidos de identidade, como a Escócia, Castela...
ou a Champagne. O exemplo de altas e médias montanhas,

reinseridas em espaços com redobrado valor (desportos de
Inverno, Parques naturais, p.e.) mostra que a partida dos habitantes tradicionais não arrasta necessariamente a morte de
um lugar mas pode, ao contrário, marcar o seu renascimento.

A AGRICULTURA

ou três vezes. Seria, então, preciso, esburacar essas superfícies com milhares de casinhas de arrabaldes para realizar um
sonho pueril de harmonia ?

SEM ASSISTENCIALISMO

A relação entre densidade da população e eficácia da agricultura não é clara (mais ou menos ) senão nos casos em
que os agricultores representam uma parte importante de sociedades locais bem estruturadas. Encontram-se situações
destas em zonas favorecidas, que têm resistido, mas que se
encontram ameaçadas por novas vagas de modernização.
São regiões muito diversas (tal como o Maciço Central ou a
Bacia parisiense) , onde a ideia de conservação da paisagem
faz mais sentido: além da actividade agrícola e das operações
anexas de comércio e serviços, os "novos camponeses" poderiam receber um salário suplementar, financiado pela colectividade e não pelos clientes, para assegurar o toque humano
em espaços predominantemente "naturais". Trata-se de um
trabalho específico, que outras pessoas (que não os habitantes locais) poderiam efectuar. Saímos assim, completamente,
do quadro das subvenções. Enquanto ramo económico clássico, a agricultura deixaria de ser administrada e abordaria o
mercado mundial sem assistencialismos. Os camponeses são
produtores de um bem "sistémico", interessando o conjunto
da sociedade - portanto, uma missão de serviço público, e
a este título retribuível.
Há que alargar o diálogo entre os
agricultores e os que exprimem estas novas perspectivas. Em
primeiro lugar, a peri-urbanização e o turismo clamam cada
vez mais por espaços pouco densos, consagrados a uma natureza protegida e acessível aos humanos. As exigências dos
que vivem em cidades aproximam-se do que foi "o campo"
por fracas densidades em população e pela vegetação. Afastam-se na concepção do uso do solo e do espaço que tem sido característica dos agricultores. O barulho, a poluição, os
arames farpados e os pneus velhos [N.Trd. - mais a proliferaçao horrenda dos sacos de plástico como espantalhos] não
fazem parte do universo estético dos urbanos bucólicos. Os
conflitos entre ecologistas e agricultores multiplicam-se, em
geral sobre questões de água. Para os primeiros, o ideal é
não tocar em nada; para os segundos, as parcelas cultiváveis
e as construçóes inerentes as novas tecnologias agrícolas são
como que elementos de uma fábrica gigantesca. Os agricultores constituem, desta forma, a antítese do tipo de campo dos
sonhos dos citadinos. Assim, é preciso desconstruir a opinião
comum, infelizmente presente na maior parte dos discursos
políticos, segundo a qual a "justiça espacial" passaria por
uma espécie de uniformidade do território. A justiça é a igualdade de oportunidades, para todos, em aceder ao que a sociedade proponha de melhor. A ideia-cerne de uma cidade
consiste na oferta de toda a diversidade social num mesmo
lugar - o que seria uma bela tradução dessa justiça. Ora
num mundo de verdadeira civilização urbana, escolhida e assumida, ficariam sempre muitas superfícies desabitadas, mesmo que a população do nosso planeta se multiplicasse duas

A ordem geométrica que paira nas considerações anteriores não deixa de lembrar - mesmo nas versões actuais, estropiadas pelas contingências dos combates políticos - as
utopias, de More a Fourier, que pretendiam arregimentar os
cidadãos nos limites duma estética social definida a priori pelos fundadores. Parece-nos que esse género de discurso, que
finalmente se opõe a liberdade e a democracia, deixou de entrar em ressonância com os caminhos do mundo. A igualdade, ponto forte deste tipo de construção intelectual, constitui
aqui mais uma ilusão: é a igualdade imposta entre agentes enquanto que os cidadãos querem ser tratados, em equidade
e paridade, como actores. Quando se acrescenta a esse vício
um retorno nostálgico e um medo do movimento, que caracterizam a defesa actual da "ruralidade", entramos na esfera das
conotações nacionalistas e xenófobas.
"Pas de pays sans paysans!", dizem eles. E se, atrás deste slogan presumido, se escondesse uma verdade? O mito do
país agrícola e militar, cujas fortíssimas auto-referências faziam parecer eterno, vai-se apagando. Lentamente, a opinião
pública começa a cansar-se das revoltas rurais e do seu folklore. O sistema político francês, depois de ter sido a "obra
prima" da concepção de territorialidade a francesa, está a tornar-se, subrrepticiamente, o seu refém. Os camponeses deixam de ser os nossos "mais-que-tudo", a força de sucessivos
empurrões ecológicos, europeus, urbanos. Continuam a ser
os proprietários das terras, do "terroir", mas nao dos territórios. O espaço não é só feito de territórios, mas também de
redes; será cada vez mais o alvo de todas as concepções e
sonhos dos que os utilizam e dos que produzem a partir dele
- entre esses, os agricultores. Estes não podem decidir sozinhos em nome de todos. O que é que nós queremos? O esgotamento do modelo ruralista de conservação do território
põe a cada cidadão a questão da gestão dos seus espaços. E
um estaleiro de sociedade que se abre.
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(FRASES
SOLTAS
"O espaço rural já não é o que era. Em menos de trinta anos, as relações entre a Sociedade e a Natureza
modificaram-se profundamente. Há, aliás, um erro no emprego do singular: há espaços rurais diferentes, em
permanente transformação. O tempo da ordem eterna dos campos acabou. Não porque tenha havido uma
retracção considerável das terras cultivadas, contrariamente ao que se pensa. Do ponto de vista do longo
prazo, houve equilíbrio entre a urbanização e abandono das terras, por um lado, e o aproveitamento de novos terrenos para cultura e floresta. As paisagens e as populaçóes rurais é que se transformaram profundamente, rompendo equilíbrios anteriores. Começou-se por um aumento das empresas agrícolas, a todo o
custo (com sobre-exploração e implantação em terras ingratas); sucede-se um tempo de retracção, fruto de
novo equilíbrio entre o numero de homens e de terras disponíveis, mas principalmente da diversificação das
actividades nos espaços rurais, volvendo a "campos" polifuncionais."

"A sobre-exploração é a agricultura intensiva e produtivista, com consequências que cada vez se avaliam
melhor: na qualidade das águas, no empobrecimento dos solos, na multiplicação das poluições."

"O campo torna-se polissémico [N.Trd. - Deixem-me brincar - aí está, tinha que ser, o protagonismo do
paradigma da polissemia no discurso que nos vai abrangendo ...I, o seu significado varia segundo as percepções dos utilizadores, e varia no tempo e no espaço. (...) É uma mutação marcada pela rapidez e brutalidade das transformações no espaço de uma só geração"

"As pessoas confundem demasiado o debate sobre o futuro dos espaços rurais com o debate sobre o futuro
da agricultura; como se o desenvolvimento desta acarretasse necessariamente a ocupação e gestão daqueles. (...) Continua a confusão entre agricultura e realidade. (...) Constatar esta fissura entre agricultura e
mundo rural equivale a interrogar-se em dois registos:

Primeiro, quais são as grandes funções que o espaço rural deve preencher, hoje em dia, na nossa sociedade; e qual a respectiva dimensão económica.
- Segundo, pode a agricultura imaginar, num contexto de mundialização das trocas, de mobilidade das
pessoas, de concentração de capitais, uma articulação moderna entre espaço, economia e sociedade?"
-

SOB O ESPLENDOR
DA TUA FACE
Maria Adelaide Pinto Correia

um ritual primevo, uma dança com
marcações rodadas há milénios,
uma celebração. E eu partilho como
amiga, como visita deslumbrada e
respeitosa. Não há um maneirismo
a mais.
É o dia semanal de cozer o pão. A camponesa vai cozer o
pão. Todos sabemos como é (os gatos e as vizinhas que rondam, também): preparar o fermento desde a véspera, junto ao
borralho; preparar a massa, horas antes, deixá-la a repousar embrulhada nos panos brancos lavados de fresco; preparar o forno
há uma hora.
A pá para as brasas, a pá para os pães, a longa vara com o
esfrega0 para lavar o forno na área onde se irâo escolhidamente
dispor os vários tamanhos de pães - são todos muito mais altos que a mulher, mas ela brande-os com uma naturalidade real
(de realeza e de realidade), no meio da casa. É a sua hora; e é a
insuflação que permite suportar muitas outras horas curvadas,
nas fazendas do casal ou nas fazendas alheias, em limpezas, em
colheitas.
O marido vem do campo, bebe um pouco de vinho, senta-se a
conversar e comentar, mezzo-voce. Não é a sua vez.
Ela tem 72 anos, miúdos e enxutos. Uma força braçal prodigiosa, corpo que nunca a atraiçoou numa vida inteira de trabalhos duros. É irónica, divertida, curiosa, assomadiça nos assuntos que a

revoltam, desbordante de sabedoria experimentada e linear, histriónica quando os sentimentos a desbordam a ela.
A filha mais velha, casada fora daqui, trabalhadora na fábrica a
tempo inteiro e com quatro filhos crescidos em casa, vem fazer o
pão a este mesmo forno, na véspera. Percebe-se que a maior parte
do trabalho recai ainda sobre a mãe. Ao terceiro dia, tudo será lavado e caiado, aquietando-se a espera da próxima semana, numa rodada infatigável.
Os outros dois filhos e filha também levam do pão, mas já não
o cozerão. (Sabe-se lá, talvez quando forem velhos, velho o forno, e
a Mãe "a descansar com os seus Pais" ... ).
Espécie em vias de extinção? Importaria impedir a extinção?
(Não estou a falar de pão-cozido-no-forno-de-lenha mas de uma
camponesa que semanalmente coze o pão, entre os seus muitos e
pesados trabalhos - e que, cozendo-o, resplandece). O que, do
mesmo quadro, não se deveria extinguir? Qual o ingrediente essencial deste protagonismo alternado e aceite do homem e da mulher?
O que é este resplendor que brilha e se extingue uma vez por semana?
O resplendor é que alinha a crónica sob o título. Abertas fugazes duma Permanência sempre presente "porque a terra e tudo o
que ela contém pertencem ao Senhor", como os Salmos não se
cansam de repetir. Não somos sentinelas na noite; vigiemos, porque talvez Ele permita que nos apercebamos.
Tremês, 94.05.12
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José M. S. Rosa

Aos novos filhos de lsarel,
tal como aos neomoabitas,
já tanto Ihes faz que se abençoe
como se amaldiçoe. É tudo a brincar!

A história é por de mais conhecida.
Um rei moabita, Balac, tomado de pânico perante os filhos
de Israel, manda chamar Balaão, de junto do rio Eufrates, e
pede-lhe para ele amaldiçoar esse povo pior que formigas, justificando: "Pois eu o sei: aquele que tu abençoas é abençoado, aquele a quem tu amaldiçoas é maldito." (Nm 22, 6.) Balac
envia-lhe primeiro anciãos, com o preço do augúrio, para o
convencerem; depois príncipes em grande número, com promessas de honrarias... até que, um pouco a custo, talvez mais
fingido que sincero (é preciso encarecer o peixe!), Balaão sobe para a sábia jumenta e põe-se a caminho.
Várias vezes, do alto das montanhas Bamot-Baal e Fegor,
tentou Balaão amaldiçoar os filhos de Israel, mas o Senhor colocava sempre nos seus lábios palavras d_e bênção em vez de
maldição. Até que Balac, já exasperado, pròtesta: "Já que não
o amaldiçoas, pelo menos não o abençoes!", "Chamei-te para
amaldiçoares os meus inimigos e eis que tu os abençoas e já
por três vezes! E agora foge, vai para o teu lugar. Disse que te
cobriria de honras. Contudo, lavé te privou delas." (Nm 24 1011.)
E Balaão, talvez humilhado pelo fracasso ou irritado por
não receber o "cachet", profetiza o que os filhos de Israel farão
ao povo de Balac, aos moabitas: com a ajuda de lavé de Sabaoth, esmagarão as têmporas de Moab e o crânio de todos
os filhos de Set.
E Balaao, cremos que na mesma burra, que entrementes
gargalhava consigo mesma, sentindo-se vingada das chibatadas recebidas na vinda, partiu e voltou para os seus...
Vem isto a propósito do advento das novas estações (que
são apenas um, mas não o menos poderoso, entre os múltiplos hodiernos "areópagos" de embuste), sacrais lugares de
"bênçãos" ou "maldições" mais ou menos explícitas, mais ou
menos insinuadas, sugeridas, mas sempre reveladoras de engenhosa tartufice (eles chamam-lhe "opinion making"!) e dos
novos preços de augúrios, símiles, quiçá, de uns certos 30 dinheiros ... (chorudos "cachets", contratos de exclusividade,
etc., etc.), e da mudança do sentido dessas bênçãos e maldições, impostas pelos actuais Balacs (leia-se, "share", "guerra
de audiências", "lobbies", "influências", publicidade subliminar...).
É, de facto, deprimente este espectáculo. Gente que quer
maldizer e tem de bendizer, títere de mãos invisíveis, mas terrivelmente reais, "estomacalmente reais" ... Gente que gostaria
de bendizer, igualmente dobrada, amordaçada, vendida ...
("Quem não é por nós, é contra nós!"). E não é por pruridos
excessivamente moralistas, perante o princípio universal destes vendilhõeslcompradores nesta feira de vaidades - "Tudo
se compra e tudo se vende!" - que nos chocamos. Não! E
sobretudo pela vacuidade, enfadonha até a náusea, que isso
provoca. É pelo risível deste omnipresente carnaval, que aos
poucos se vai transformando em amargo de boca, em esgar.
Ainda ontem "piroso", no dizer deles, indignamente tratado
abaixo de cão, sobe hoje a ribalta por entre aplausos da gente
supina, "in", travestida agora nao por ligeiros remorsos (tipo
"indigestão do almoço1'na Linha...), porque não se podem dar

a esses luxos, mas pelo oportunismo mais indisfarçado, nojento, asqueroso, vómico ... Sobretudo porque até o tratado abaixo de cão, fiel que é (torpemente fiel, diga-se, para não sermos
injustos para com o Fiel de Guerra Junqueiro), abana a cauda,
esquece e nem sequer mostra um pingo de dignidade, ainda
que "canina"... Que interessam os figurantes? O que conta é a
comédia, a universal comédia. E se já argumentos morais nao
pegam ["a vida custa a todos! não é?"], será que já nem aquele argumento estético os remorde? Não sentem ao menos um
pingo de vergonha? Não têm sentido do ridículo? Da feieza?
Ou será que havia neles um verme dadaísta incubado, que só
agora, nesta "luta de espécies" televisas, encontrou o ambiente para se manifestar? E será que quem fala nestas novas ágoras (e noutras...), vítima de autismo incurável, se esqueceu de
que fala para pessoas, para alguém? Mas, sejamos justos. Ainda teremos "alguém" a ver TV? (ou a ler, ou ...) Creio que uma
grande parte do problema reside aqui. Aos novos filhos de Isarel, tal como aos neomoabitas, já tanto Ihes faz que se abençoe como se amaldiçoe. E tudo a brincar! Já não é só o facto
de se passar da telenovela X ou Y, para pilhas e pilhas de cadáveres a apodrecer, no Burundi, sempre com a mesma inocência inconsciente. E que agora quem nos serve isso também já náo percebe (ou não quer perceber, o que é pior!) a diferença. Como diria Tuiavii, da tribo de Tavéa, da ilha Upolu,
sobre o Papalagui, "muitos dos Papalaguis, 'naquele sítio onde
se simula a vida', já não conseguem ver a diferença que há entre a vida simulada e a vida real; ficam transtornados"... Agora
somos uma Disneylândia em ponto grande! "Panem et circenses"! Sobretudo o segundo, porque o pão começa a escassear. Ah! meu velho Juvenal, como eras psicólogo! Apetece dizer, com o profeta do Zaratustra (com outro escopo, certamente): "Basta! Basta! Não resisto mais! Ar! Ar! Tudo aqui está viciado!"
Oxalá tivéssemos, ao menos, uma burra como a de Balaáo,
a escoicinhar. Mas parece que não. Pois até os asnos entraram no circo!
"Sicut transit gloria mundi."
Maio 94

(Leia-se a este propósito, como exemplo, a Crónica de
João Carreira Bom, "O Imutável", na Revista do "Expresso"
n 1124, 14 de Maio de 1994.)

O ANO
DAS FAM~LIAS
.
José Centeio

Este é o ano da Família. Não de qualquer família, mas da
família-padrão, modelo de todas as outras e célula basilar da
sociedade. Entenda-se, na sequência do raciocínio, sociedade-tipo. Acontece, porém, e esta é uma lei da evolução das sociedades, que aquilo que, num determinado momento (mais
ou menos extenso no tempo), se considera padrão, poderá,
num momento posterior, não o ser mais, caso já não corresponda a uma identificação mínima com a realidade. Atente-se,
por outro lado, em que as sociedades-tipo, sejam elas de cariz
ideológico, moral, económico ou outro, perfeitamente padronizadas, fazem hoje parte de uma realidade idealizada apenas
por algumas mentes.
Vivemos em sociedades caleidoscópicas, em que o vazio
não é senão aparente e resulta, em grande parte, da dificuldade de opçao, precisamente porque os critérios-padrão deixaram de o ser. Ao contrário do que alguns pensam, este estado
de coisas apresenta uma grande virtude, já que as opções dependem muito mais da consciência individual e, consequentemente, existe uma maior liberdade para o próprio indivíduo.
Dir-se-ia, pelo menos teoricamente, que caminhamos para as
sociedades centradas no cidadão. Mas nem tudo é tão idílico e
a experiência quotidiana aí está para no-lo mostrar e confirmar.
Simultaneamente, e como meio de defesa, a própria sociedade gera novas formas que tendem a orientar ou a limitar a
nossa escolha, influenciando-nos, agredindo-nos, deixandonos pouco espaço para o amadurecimento da consciência. E
estas formas são tanto mais eficazes quanto menor for o espaço disponível para nos confrontarmos com o nosso próprio
ser, a nossa consciência, e com o outro. E na ausência de critérios-padrão, essas formas de domínio e limitação tendem a
substituir-se aos critérios de cada um de nós. E, se, teoricamente, temos maior liberdade de opçao, na nossa prática vivencia1 essa maior liberdade pode ser apenas uma miragem.
Contradições deste nosso tempo! ...
A família-padrão, de cariz fundiário ou rural, já não existe
ou tende praticamente a desaparecer. Não existe uma famíliapadrão, mas tendências ou tipos de família que, em alguns casos, esboroaram por completo os padrões morais instituídos.
Estas tendências têm em comum o facto de valorizarem cada
vez mais a relaçao entre pessoas em detrimento da relação
económica, sexual ou outra. As relações assentam cada vez
mais no amor e na afectividade. A tese de Roger Garaudy, na
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sua fase de "Parole d'homme", de que muitas vezes a nossa
família nada tem a ver com os laços de parentesco, ganha um
sentido prático cada vez mais evidente.
A família, encarada como célula basilar da sociedade, erao porque simultaneamente era também o garante de uma certa ordem moral e também económica. Era o meio de reprodução, não só da espécie enquanto entidade biológica, mas também do ser enquanto entidade social. Acontece que, por razões que não cabe aqui dissecar, ela perdeu esses atributos. A
tese de que a crise económica (aspecto mais evidente e premente, para o quotidiano do cidadão, de uma crise muito mais
profunda) das nossas sociedades e a necessidade de uma
maior solidariedade leva a revitalizaçáo da família parece-me
fortemente descabida. Ela tende a esconder ou a revelar de
forma dramática a nossa incapacidade de compreender o
mundo que nos rodeia e de assumir o confronto gerado pelas
rupturas. Os laços de solidariedade constroem-se cada vez
mais fora do núcleo familiar biológicolinstitucional (que não foi
opção), deslocando-se para o núcleo que nós próprios fomos
ou não capazes de construir, o qual tem a ver com as nossas
opções individuais e até colectivas. Pensar, por exemplo, a
educação nesta perspectiva é, sem dúvida, um dos grandes
desafios para todos nós, em particular para os que estão mais
directamente ligados a educação (pais, professores...).
Este não é o ano da família, mas das famílias, mais precisamente, daqueles a quem a vida pregou algumas partidas
ou ainda daqueles que optaram por formas diferentes de exprimir o seu amor e a sua afectividade pelo outro. Querer padronizar a felicidade é querer impor ao outro a nossa própria
infelicidade.
"Não julgues para não seres julgado."
Loures, 06-01-94

O RACIONALISTA
E O CRENTE

.

Adam Michnik*

O racionalista laico é alguém de quem me sinto próximo.
Quando polemizo com ele, discuto com uma parte de mim
mesmo, com um fragmento da minha própria biografia. Compreendo o racionalista quando diz ao bispo católico: non serviam. Compreendo a sua aspiração de liberdade em nome de
um ateísmo heróico que faz do homem o amo da criação, o timoneiro, o navegante e o navio. Compreendo o seu desacordo quando alguém quer limitar a sua liberdade tão penosamente conquistada com a afirmação de que fala em nome de
Deus. Compreendo, e porém, não obstante, prossigo polemizando com ele, ainda que o racionalista que professa um
ateísmo heróico seja para mim um elemento ineludível da cultura europeia e polaca: Camus, Orwell, Sajarov, Havel, Gombrowicz. O meu mestre intelectual Jan Jozef Lipski, o meu amigo Jacek Kuron; que seria da nossa vida sem estas pessoas?
No inverso, o racionalista representa certamente para o cristão
uma espécie de desafio. Contudo, isso não quer dizer uma
ameaça. Pode ser igualmente uma rivalidade na busca do
bem, pode ser um meio de "purificação" do próprio credo religioso e filosófico. Tudo isto depende se se realiza a discussão
num clima de respeito mútuo ou se se fica numa atmosfera de
guecra de religião.
E algo que me assusta, porém creio que um racionalista se
nega conscientemente a compreender o fenómeno da religião
e da Igreja quando o reduz a obscurantismo medieval e a ópio
do povo. A crença num mundo sem Deus, num universo guiado por uma razão ilustrada e perfeitamente racionalizado, um
universo programado como num laboratório e purgado de religião, esta crença é um absurdo utópico e perigoso. Utópico,
porque não confirma nenhuma experiência histórica; o laicismo e a secularização levam a uma modificação do papel da religião, porém não conduzem a supressão da necessidade da
religião. Para além do mais é um absurdo perigoso. Ao fomentar a convicção de que a religião e a Igreja não são mais do
que hábeis mistificações inventadas em aras das necessidades dos funcionários de Deus, tornase tentador aderir as opiniões daqueles que querem libertar a população dessas mistificações. Dirigome a ti, racionalista! Não sentes nenhum medo
perante um mundo no qual tudo seja moralmente neutro? A
destruição de todas as fronteiras que separam a moral tradicional da razão soberana não é o anúncio de uma catástrofe?
Para o racionalista, o eixo principal da visão católica do
mundo passa "entre a pessoa humana desamparada, fecha-

do no seu sentimento de culpabilidade, e a autoridade que a
controla". Eu penso de outro modo: o eixo da visão católica
do mundo é a pessoa, investida por Deus de tal dignidade
que não lhe permite ajoelharse senao diante do próprio
Deus. Porém o confessionário é um lugar de remorso da
consciência que todo o mundo necessita. Uns arrependemse
num confessionário, os outros noutros lugares, porém todos
devem respeitar a opção do próximo. O racionalista vê na
história do pastor e do seu rebanho a renúncia consciente do
católico diante da liberdade. Eu penso de outro modo: o católico sabe que o homem é livre de seguir a Deus e de respeitar os mandamentos de Deus, na medida em que é livre
de tomar as suas próprias decisões. Por isso o católico deveria optar sempre pela liberdade frente a alienação. Não obstante a ,questão permanece aberta: como exercer esta liberdade? E absurda esta pergunta? Não exige uma reflexão a
afirmação do papa João Paulo II no sentido de que "a liberdade não é o relativismo moral"? Necessitamos de uma instituição que, ao mesmo tempo que se recusa a submeterse as
modas e conjunturas sucessivas, recorde com obstinação
conservadora o que é mau e o que é bom num mundo de luta política pela liberdade?
Porém é falso dizerse que o único que ameaça a democracia polaca é o integrismo católico. O nihilismo semreligião
ameaçaa igualmente. Dáme medo um mundo no qual governa
a moralidade sem limites e a cultura sem sagrado. Porque será
um mundo sem moralidade e sem cultura. E um medo diante
da lógica de guerra fria religiosa que os extremistas de ambos
os lados da barricada querem impor.
No fim de contas, como racionalista, podese "não sucumbir aos encantos do sagrado", porém ceder ao atractivo da
lealdade para com os outros. Podese não ser um assíduo dos
santuários e ao mesmo tempo compreender a Igreja. Podese
querer viver sem pastor e defender o direito a viver como um
pastor.
Por outras palavras, podese fazer o esforço de ver, por detrás das palavras e das instituições, pessoas dignas de respeito, convencidas de que Cristo Ihes concedeu a graça da fé e
os convidou a uma vida responsável e misericordiosa, a uma
vida de dignidade e de esperança.
Estou consciente de que estou a apresentar um panorama
que simplifica muito o problema. O assunto Saman Rushdie, o
escritor britânico nascido na Índia e naturalizado como britânico, condenado a morte pela justiça religiosa no Irão, apresenta, pelo contrário, toda a complexidade do problema. E um desafio lançado por um fundamentalismo religioso agressivo ao
conjunto do mundo civilizado. Ao bispo polaco não lhe ocorreu dizer senao uma coisa a propósito deste assunto: que valia
mais que o livro de Salman Rushdie não fosse publicado na
Polónia. Nem uma palavra para, condenar o fanatismo religioso
que ordenara o assassinato. E difícil pensarse nisto sem se
sentir inquieto: não é abrir a porta a confiscação e a censura
de outros livros que pareçam inadequados aos bispos? A fé, o
amor e a esperança podem com a ajuda de uma língua sem
alma incitar a censura contra os livros de um escritor perseguido por todo o mundo por assassinos profissionais? Não se tra-

ta de uma resposta degenerada ao desafio do nihilismo sem
religião?
Parece absurdo, porém creio que o conflito entre o integrista religioso e o nihilista sem religiao pode transformarse
numa espécie de acordo ecuménico. A razão voltaria a ser o
garante da recusa das exigências das doutrinas políticas que,
em nome da solidariedade étnica, social ou religiosa, incitam a
uma obediência absoluta. Será um recurso permanente contra
os charlatães políticos, porém não contra o Evangelho. Neste
mundo que se abeira perigosamente da loucura colectiva, há
sobretudo que proporse ao bispo católico e ao racionalista
uma dupla compatibilidade especial: exigete a ti mesno o máximo que possas; perdoa aos outros o máximo que possas. A
religião e o pensamento racionalista laico terão que coabitar.
Esta vida comum pode dar origem a uma riqueza espiritual ou
pode gerar conflitos. Um mundo perfeitamente pio e um mundo plenamente laico, racionalizado, não são mais do que os
dois reversos de uma mesma utopia. Cada tentativa de fazer
realidade essas utopias conduziu a multiplicação dos conflitos
e dos pecados. Porque o pecado está tão inscrito na experiência humana como na defesa do sagrado; assim mesmo, o absurdo está tão inscrito nela como a defesa da razão. A Igreja
encontrase hoje numa encruzilhada importante. Terá que escolher entre o espírito integrista do Syllabus e abertura conciliadora da Gaudiam et Spes.
O problema é que, com a Igreja, é o mundo inteiro que se
encontra nesta encruzilhada. Uma vez mais, na Bósnia, no
Irão, no Cáucaso, é a própria essencia do sistema de valores
baseado na filosofia (dos direitos humanos) que é questionada. Este é o contexto no qual se inscreve a reflexão sobre o futuro da Igreja. A experiência totalitária pôs em relevo o autêntico valor indiscutível da Igreja. A posiçao dura e conservadora
da Igreja mostrou então o seu outro lado um rosto bom. Nessa época, a razão tendia mais a reconciliarse com uma realidade que parecia irreversível. Não obstante, a lembrança do suplicio da cruz exortava continuamente a servidão. Desta lembrança surgiram o valor e a inteligência do coração.

* Adam Michnik é redactorchefe do diário polaco Gazeta Wyborcza.
Artigo publicado em E1 PAIS, sábado 5 de Março de 1994.
Tradução AMF.
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O Metanoia vai organizar, no Seminário dos Dehonianos Alfragide, dias 29,30,31 de Julho e 01 de Agosto de 1994,
o seu habitual Encontro de Reflexão Teológica (este será o 4.9).
Tendo como tema genérico ((Naturezae Liberdade - Como valorizamos a nossa experiência humana)),
pretende ir ao encontro do que muitas pessoas tem vindo a solicitar desde o ano passado.
Este será orientado pelo Pe. Joaquim Teixeira, salesiano, professor de Antropologia Filosófica (entre outras)
na Universidade Católica Portuguesa. Pretende-se que este Encontro viva, mais do que tem sido habitual,
da participação directa das pessoas. Daí termos organizado o Programa contemplando um primeiro Painel a partir
da contribuição de várias associados do Metanoia, e depois incluir também grupos de trabalho. De qualquer modo,
mesmo nas exposições de carácter mais sistemático pelo Pe. J. Teixeira, haverá lugar para diálogo, para
interrogações, .... Este espaço foi pensado para ser um momento de reflexão, de estudo, de aprofundamento,
de partilha, de oração, na vida do Movimento. Importa, pois, que haja empenhamento na preparação e participação.
As crianças, como de costume, terão alguém a acompanhá-las no seu ((programa autónomo)).
Haverá,todavia, momentos de partilha, de oração e convivência em conjunto.

PROGRAMA
Dia 29, Sexta-Feira

Dia 31, Domingo

12:00h/12:30h - Acolhimento
13:OOh -Almoço
15:OOh - Introdução IPainel IDebate
17:OOh - Intervalo
17:30h - Intervençãolressonância - Pe. Teixeira
18:30h - Intervalo
19:OOh - Oração da Tarde
20:OOh -Jantar
22:OOh - Noite / Apresentação dos intervenientes

08:30h/09:15h - Pequeno-almoço
09:30h - Oração da manhã
10:OOh - Comunicação do Pe. Teixeira
11:00h - Intervalo ICafé
11:30h - Discussão 1Debate...
13:OOh - Almoço
15:OOh - Comunicação do Pe. Teixeira e Debate
17:OOh - Intervalo
17:30h - Grupos de Trabalho
18:30h - Intervalo
19:OOh - Oração da Tarde
20:OOh -Jantar
22:OOh - Noite.....

Dia 30, Sábado

08:30h/09:15h - Pequeno-almoço
09:30h - Oração da manhã
10:OOh - Comunicação do Pe. Teixeira
11:00h - Intervalo / Café
11:30h - Discussão IDebate...
13:OOh - Almoço
15:OOh - Comunicação do Pe. Teixeira e Debate
17:OOh - Intervalo
17:30h - Grupos de Trabalho
18:30h - Intervalo
19:OOh - Oração da Tarde
20:OOh - Jantar
22:OOh - Noite de Festa

Dia 01, Segunda-Feira

08:30hl09: 15h - Pequeno-almoço
10:OOh - Intervenção conclusiva I Pe. Teixeira
11:00h - Intervalo 1 Café
11:30h - Conclusão e Avaliação 1participantes
13:OOh - Almoço e partida

