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Entrámos num novo tempo de ilusáo? Desde
há três anos, a realizaçáo de uma série de
conferências mundiais sobre os mais
importantes problemas do planeta ambiente, direitos humanos, populaçáo,
desenvolvimento, e promoção da mulher em
Setembro próximo - quase pretendem dizer
que vem aí um tempo de felicidade e
prosperidade para todos.

Entrámos num novo tempo de ilusão? Depois do inebriamento
que o desenvolvimento do pós-Guerra provocou, somos abanados,
de vez em quando, pela ideia de que "agora" é que vai ser, "agora" é
que as coisas vão mudar. A queda do Muro de Berlim trouxe-nos a
ilusão da paz, a evolução da África do Sul criou a miragem da democracia imediata em África. E, desde há três anos, a realização de uma
série de conferências mundiais sobre os mais importantes problemas
do planeta - ambiente, direitos humanos, população, desenvolvimento, e promoção da mulher em Setembro próximo - quase pretendem dizer que vem aí um tempo de felicidade e prosperidade para todos.
As perspectivas que as cimeiras mundiais nos ofereceram podem, aliás, ter leituras diferentes, consoante o lugar de onde se fala.
Para os que nelas participam,o balanço é normalmente positivo. Para
quem apenas as acompanha através da televisão e dos jornais, a sensação é de que tudo fica na mesma. Para os membros de organizações não governamentais, elas são mais um passo na consciencializaçao de pessoas, grupos e povos, mas ainda fica muito por fazer.
Nenhuma destas posições é desprovida de sentido, mas nenhuma delas é completa. De facto, os passos dados por estas iniciativas
das Nações Unidas são importantes, mas muito pequenos em relação ao gigantismo das feridas que precisam de ser saradas: guerras,
fomes, epidemias, exaustão de recursos, desigualdades gritantes, injustiças intoleráveis. Entre 6 e 12 de Março, enquanto em Copenhaga
se realizava a Cimeira sobre o Desenvolvimento Social, 600 mil crianças nasciam, em todo o mundo, em ambientes de pobreza extrema...
Já se verificou que o modelo liberal de desenvolvimento até agora adoptado pelo Ocidente está tão esgotado quanto a matriz marxista, uma vez que não resolveu os problemas fundamentais da habitação, da saúde, da segurança social, do emprego e das desigualdades. E se é evidente que só uma economia aberta permitirá a adopção de soluções radicalmente novas, também é claro que a insistência nos caminhos até agora trilhados não resolve o problema imediato da sobrevivência de milhões de pessoas - que não têm comida,
roupa, trabalho ou um tecto -, mesmo nos países economicamente
mais poderosos. A palavra aos economistas e a sua criatividade.
Já se sabe que o domínio de uma parte do mundo sobre a outra
perpetua a continuação das injustiças - logo, das guerras, da fome
endémica, das epidemias. Já se sabe que o actual sistema de comércio e de trocas mundiais, além de manter essas injustiças,favorece também a formação ou o fortalecimento das oligarquias locais em
países do Terceiro Mundo com regimes autoritários - atrasando,
portanto, a implantação de regimes democráticos. Já se sabe que o
desejo do lucro fácil ou a fome e a busca da sobrevivência levam a
delapidaçáo de importantes recursos naturais - com a consequente
desertificação e degradação do ambiente (os exemplos do que está
a suceder com a Amazónia ou a camada de ozono não são suficientes?). Já se sabe que o crescimento incontrolado da população é
aliado do subdesenvolvimento - originando vagas imensas de refugiados e de migrações. E já se sabe que, em situações de injustiça,
pobreza e subdesenvolvimento, os direitos humanos mais fundamentais são permanentemente violados.
Damos a volta ao Mundo, tudo tem a ver com tudo, e nenhum
problema se resolve por si só. O Relatório sobre o Desenvolvimento
Humano, de 1994, recentemente divulgado, demonstra que fenómenos tão diversos como o desemprego, as violações dos direitos

humanos ou as enormes despesas militares podem ser causas de
desastres como os da Somália ou do Ruanda; e que enquanto os
países mais pobres do Mundo desbaratam os seus poucos recursos em armamento, os cinco países membros permanentes do
Conselho de Segurança alimentam a instabilidade exportando 86
por cento dos seus armamentos convencionais para os países em
desenvolvimento.
As cimeiras mundiais dos últimos três anos serviram, até agora,
para sistematizar diagnósticos e soluções. Falta, no entanto, vontade
política para forçar as actuações dos Estados. Não adianta procurar
resolver os problemas do ambiente sem pôr em causa o modelo de
desenvolvimento. Não adianta querer controlar a população sem desenvolver a cultura e as estruturas produtivas com O objectivo de
acabar com as injustiças. Não adianta querer que os direitos humanos sejam a regra quando, ao nível da decisão política, a preocupação pelo outro e pelo mais fraco é a excepção.
Vale a pena parar aqui para sublinhar a importância da autoridade mundial que não existe. A actual crise da Organização das Nações Unidas, se tem a ver também com o peso excessivo e inadmissível da sua burocracia e com a redefinição do seu papel no pósguerra fria, é muito mais a crise da colaboração interestados do que
a da própria instituição. Esta necessita, antes de mais, de empreender uma reforma democrática da sua estrutura interna. Só essa maior
democraticidade da ONU permitirá ultrapassar os condicionalismos
ditados pelos interesses nacionais ou de momento, em favor da
construção da paz e da defesa dos direitos humanos.
Uma ONU mais eficaz implica, portanto, em primeiro lugar, a sua
mudança qualitativa em direcção a mais democracia. E implica que
os Estados estejam dispostos a ceder parcelas de autoridade, dotando as Nações Unidas de mais poder: nas questões que têm a ver
com o Planeta (ou com a regulação das relações entre países); na
execução das políticas, que, uma vez decididas entre Estados soberanos, devem ser incentivadas, vigiadas, fiscalizadas - e penalizados os que não cumprirem - por uma autoridade interestados. Está
fora de causa rejeitar aquilo que o sistema da Organização das Nações Unidas significa de caminho já andado nessa direcção e no que
ele potencia de possibilidades de actuação.
Os problemas que se colocam ao nível mundial estão também
presentes na realidade local ou nacional. As perversões do sistema
levam a marginalização, ao agravamento das injustiças. Não é por
acaso que, nas maiores cidades portuguesas, se repete cada vez
mais a imagem de pessoas a procurar nos caixotes de lixo, nos nossos desperdícios, alguma coisa que assegure a sua sobrevivência.
0 s arrumadores de carros, as famílias que aproveitam os semáforos
para mendigar a comida das crianças, a toxicodependência, a sensação de insegurança, são fenómenos que apenas revelam a ponta de
problemas bem mais profundos. E evidente que o desemprego, o
analfabetismo cultural ou a falta de habitação digna são, entre outras
causas, propiciadores da ruptura social. E a insegurança só se pode
resolver com a criação de condições dignas de vida para as pessoas
- nunca com qualquer aumento de repressão ou quaisquer formas
de "justiça popular" que mais não são que o regresso a barbárie. As
injustiças geram outras injustiças.
Não adianta ao Estado reclamar sucessos em índices económi-

cos vários se o mesmo Estado é incapaz de resolver ou, sequer, remediar os problemas vitais dos cidadãos que nele delegam a autoridade. Neste sentido, a polémica sobre a responsabilizaçãoda classe
política adquire alguma importância. Não é correcto culpabilizar demagogicamente a classe política por todos os males do país. Nem
pedir aos agentes do Estado um desmesurado espírito de missão.
O que está em causa, isso, sim, é dar dignidade - incluindo em
termos de recompensa monetária - a função e a actividade política,
nos diversos níveis em que ela é exercida. Isso exige, entretanto,
contrapartidas de responsabilidade e moralizaçáo. A classe política
deve mostrar que está em funções para servir o país e não para dele
se servir. Dito por palavras simples, os políticos têm de dar o exemplo aos seus cidadáos, têm de ser os primeiros a dignificar a função,
de modo a reganhar a confiança da população. E, se é justo e legítimo serem bem recompensados pelo exercício do poder delegado,
isso não pode ser levado ao ponto de os restantes cidadáos se sentirem como se fossem de segunda categoria em relação a quem os
governa. Exemplos como os das pensões de reforma ou dos subsídios para "reintegração na vida activa" (uma lista de valores que atingem o escândalo) ou do tempo de férias do Parlamento e dos tribunais, num país em que a maior parte das pessoas nem uma semana
de descanso anual consegue usufruir, são demasiado discriminatórios para que tudo não seja, pelo menos, muito repensado e revisto.
Não há, enfim, receitas milagrosas para resolver nenhum destes
problemas. Mas um olhar cristão para a realidade e para o futuro é
sempre um olhar de esperança. Foi esse o olhar de Jesus para com
as pessoas, um olhar de com-paixão, de empatia e de confiança extrema em cada um. É esse, aliás, o sentido da própria Ressurreição,
ao transfigurar o último limite humano numa passagem para uma vida mais plena.
Deve ser esse, portanto, o olhar cristão. O progresso da humanidade - mesmo ao nível da consciência da justiça, da paz e dos direitos humanos como valores fundamentais - é notável. A leitura da
realidade faz-se, então, na convicção de que o Reino de Deus (de
verdade, de justiça, de perdão e de paz) já está está presente, instaurado por Jesus Cristo, embora ainda não se tenha realizado na sua
plenitude.
Com um olhar assim, deixa de fazer sentido olhar para o nosso
Mundo como um lugar de perdição. Nem é verdadeiro ver a nossa
cultura como uma "cultura de morte". Em lugar de condenar "o mundo", aos cristãos, individualmente ou em comunidade, cabe antes
promover o acolhimento. E, juntamente com todos os homens e mulheres de boa vontade, serem os primeiros a entusiasmar as pessoas: para o exercício da cidadania, para o desenvolvimento da
consciência democrática, para o aprokindamento da democracia em
termos participativos e econórnicos, para o desafio permanente de
atenuar as desigualdades, para o apelo a criatividade dos agentes
do poder e do saber. Os textos que publicamos neste número da "Viragem" podem ser contributos estimulantes para esses debates.
Só a democracia, o debate de ideias, a vontade política de mudar o que está mal e a convicção de que um futuro melhor é possível
(desde que seja uma construção colectiva) podem transformar a Terra num planeta mais humano. E não nos deixar a viver no reino da
ilusão. Mas, pelo contrário, empenhados em dar a humanidade uma
dimensao de família.
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INSOLIDARIO
.

Eduardo Lourenço*

Não sei quando, mas há muito tempo, quase
numa outra vida, lembro-me de ter lido sob
a pluma de François Mauriac que "todas
as misérias do Mundo não impedem os santos
de dormir". Penso hoje que esta observação
provocante, que noutros lábios podia parecer
cínica, do autor de Thérese ~esqueyroux,
visava aquela espécie de corações sensíveis que
trazem o seu amor ostensivo pela humanidade
na lapela da alma. Ou então que, mais
teologicamente, Mauriac, perito nos mil arcanos
onde se refugia a hipocrisia humana,
sempre pronta a ver o mal no Mundo como obra
dos outros, quando não de Deus, e jamais como
obra nossa, desafiava assim o farisaísmo
dos que se desculpam com o espectáculo
da miséria universal para não ver nem remediar
aquela que mais nos deve importar. A que está
mais próxima, no sentido próprio e figurado.
A começar pela nossa, naturalmente.
* Texto da intewenção proferida na I1 Semana Social, realizada em Coimbra em
Dezembro de 1994. As Actas estão já publicadas.

No Mundo de Mauriac, aquele onde a provocante reflexão
tinha sentido, "a miséria", sem ser simples metáfora, subentendia a torrente intemporal, e nunca extinta, dos males de toda a
espécie de que os homens sempre sofreram. E os do seu tempo, de desastres apocalípticos, de ideologias assassinas, de
crises e contradições sociais, económicas, culturais, éticas, religiosas, que anunciavam as nossas, justificavam essa alusão a
miséria humana como uma espécie de fatalidade próxima das
catástrofes naturais.
Meio século mais tarde, essa miséria não diminuiu, pode-se
até supor que proliferou até se ter tornado invisível pelo simples
facto de nos ser servida de manhã a noite, como acompanhamento de fundo, talvez até de condimento, de uma civilização e
uma cultura do espectáculo universal que dela se alimenta, como os deuses antigos dos sacrifícios humanos. Invisível e, sobretudo, impensável, por não poder ser integrada minimamente
numa visão da História, num projecto de sociedade, numa finalidade mesmo provisória, que não'é regida por nenhum código,
aceitável ou inaceitável, mas pelo simples e puro triunfo de um
hedonismo como a humanidade raramente conheceu. Pelo menos tão universalmente assumido como ideal, mesmo, e as vezes até sobretudo, pelas camadas sociais que não têm meios
de o cultivar como a elite da humanidade, ou que assim se
chama.
Ver, reparar, comover-se, mobilizar-se a sério e com um mínimo de fervor, não diante de horrores já históricos e sepultados, ou recalcados na nossa memória como os do Holocausto,
de Hiroshima, do Gulag, mas de horrores quotidianos, de genocídios como os do Ruanda ou da Bósnia, ou de dramas triviais como o do desemprego, que se. sentam todos os dias
connosco a mesa numa convivilalidade atroz e obscena, é mais
difícil e parecerá vão. Como que nos sentimos desarmados, e
até um pouco hipócritas, defendendo-nos da sua agressão recorrendo ao que há de mais sagrado, de mais exigente na tradiçao ética que é a nossa, para passarmos do papel de espectadores distraídos ou impotentes da miséria alheia a participantes numa cultura de identificação, de compreensão e, sobretudo, de luta para que o intolerável e inaceitável se volvam em
qualquer coisa de humano, ou pelo menos de humanizável.
Como, apesar da era pós-cristã em que entrámos - a não
ser que seja uma nova idade cristã e que outros rotulam de
pós-moderna, talvez para enobrecer ou amaciar com a literatura o que é da ordem do escândalo -, nós continuamos a sobreviver ética e humanamente em função daquelas referências
que teoricamente declaramos mortas, tal mobilizaçáo, apesar
de tudo, existe e constitui o cimento dos inumeráveis movimentos de solidariedade que o espectáculo da moderna desumanizaçáo da sociedade humana, em toda a parte, suscita e torna
imperativos.
O que há de novo, no Mundo contemporâneo, não é o facto, nem mesmo o grau, da humanidade que a persistência da
fome, da doença, da total exclusão de milhões de homens de
um mínimo de dignidade, ou até da hipótese de sobrevivência,
revela, mas o facto de que esse fenómeno coexiste com o espectáculo de uma civilização aparentemente dotada de todos
os meios, de todos os poderes, para a abolir. Ou, em todo o

caso, para a confinar em limites que, não sendo aceitáveis, têm
um longo passado na impotência ou na incapacidade efectiva
da humanidade para os resolver.
No século XIV, um terço da Europa foi dizimado pela peste.
Ao longo dos séculos, na Europa ou fora dela, epidemias, fomes, massacres de toda a espécie, não faltaram. Mas, com as
diversas revoluções industriais, com os progressos da ciência e
da Medicina em particular, uma nova exigência de solidariedade social, uma sensibilidade na aparência mais vacinada e sensível a desordem e a injustiça social tinham pouco a pouco, sobretudo na Europa, imposto como uma evidência o ideal de
uma sociedade cada vez mais solidária, mais capaz de gerir em
função de um "bem comum" os meios cada vez mais poderosos de que os homens dispõem.
A partir do século XIX, e mesmo já do XVIII, a ideia de uma
sociedade não apenas racionalmente mais organizada e mais
harmoniosa, segundo modelos talvez utópicos, mas sinceramente vividos, fez parte de todos os programas e projectos de
sociedade, em torno dos quais os homens se confrontaram,
quer para os combater em nome de uma ordem que se sentia
ameaçada por tal ideia, quer para a encarnar na ordem económica, social, política, educativa e cultural. Sociedades liberais,
capitalistas, e sociedades contestatárias desse liberalismo, considerado a fonte mesma da injustiça social e a negação de todo
o ideal de uma sociedade realmente solidária, defrontaram-se
durante um século, em termos ideológicos - em particular na
Europa -, sem outro resultado que o de reforçar, independentemente das finalidades racionais que uma e outra se propunham, os mecanismos de uma economia mundial intrinsecamente alheios a qualquer finalidade que não seja a produtividade máxima e a reprodução indefinida dos mesmos mecanismos.
Com a espectacular implosão daquele modelo que utopicamente e idealmente se entregara a construção de um Mundo
solidário, como quis ser o soviético, quando a sua verdadeira
realidade era mais a de um capitalismo de Estado sem mecanismos auto-reguladores, o modelo do liberalismo capitalista
parece ter ficado sozinho em campo. Tal como os Estados Unidos o praticam e teorizam, esse modelo não parece ter hoje
qualquer alternativa, teórica ou concreta, senão aquela que o
sistema gerará se não contribuir, como apregoa, para estabelecer sobre a Terra inteira não só uma sociedade paradigmaticamente democrática na ordem política, mas igualmente solidária
na ordem social e latamente humana.
O menos que se pode dizer é que os Estados Unidos, mesmo julgados na óptica dos seus interesses mais egoístas, são
tudo menos uma sociedade solidária. O triunfo do modelo americano, em todas as ordens, desde a económica a política, a social, a cultural, a guerreira, representa a desestruturação, e
mesmo a destruição, de todos os laços, vínculos, códigos, em
que um mínimo de espírito de solidariedade, tal como existia
nas sociedades pré-capitalistas, e por conseguinte nos próprios Estados Unidos, se manifestava. Não porque isso seja
próprio de uma nação chamada "Estados Unidos", mas porque
nela, de maneira espectacular, os mecanismos da economia
capitalista, agora sem contrapeso, podem exprimir sem entra-

ves a Iógica conquistadora, competitiva, uniformizante, que os
move. Todos os conteúdos, quer dizer, todas as expressões
através das quais os homens imaginam "humanizar-se", apropriar-se da sua vida com o máximo de autonomia, ser livres como sujeitos quer políticos, quer sociais, culturais, afectivos
-, enquanto subdeterminados por essa lógica, não têm outra
essência nem outra função que a de pura mercadoria, mesmo
se isto é doloroso de pensar e constatar.
E-se o que se vale. E com a mais perfeita coerência que a
cultura americana avalia os actores da sua cena económicalsocial - é a mesma coisa! - pelo "peso" em dólares. Podia-se
dizer que é a primeira cultura realmente materialista que a humanidade conhece, se a expressão económica dela, o capitalismo, tal como hoje funciona, não fosse vivido subjectivamente
como a manifestação mais radical do espírito, enquanto criador
dos próprios mecanismos com que domina não só a Natureza,
mas os dispositivos da sociedade e da própria História. Sobretudo, se tal hipercapitalismo não integrasse efectivamente, não
como característica contingente, mas como componente intrínseca, todo o "capital" inteligente que os homens acumularam
ao longo da sua História.
Não é por acaso que os últimos nóbeis de Economia americanos, naturalmente - foram premiados pela sua contribuição para a "teoria dos jogos", a mesma que se pode aplicar
a mais sofisticada estratégia militar tanto como a económica.
Da economia que caracteriza hoje o Mundo se pode dizer o
que se dizia outrora da diplomacia, que era a guerra continuada por outros meios. Os do hipercapitalismo são a mais vertiginosa e implacável guerra que a História conhece, um conflito
intra-humano, que as guerras reais - algumas só quase virtuais, como a do Golfo - são apenas a expressão concentrada, e até quase humanizada, dessa outra que não tem rosto,
está em toda a parte e em nenhuma. A competição e a competitividade são o maior critério de transcendência que move a
História tal como a estamos a viver.
Que pode significar ainda, num Mundo dominado por um
tal mecanismo, um conceito e, sobretudo, uma acção levada a
cabo sob a exigência ética, arcaicamente cristã ou humanista,
da solidariedade? A constatação do triunfo do modelo económico hiperliberal, a capacidade que ele manifestou de se adaptar, como sublinha Guy Sormanne, seu apologeta um pouco
aterrado - apesar de tudo ele é europeu... -, a todas as situações e culturas, a Arábia Saudita como a Turquia ou a China,
não impedem que verifiquemos que os seus efeitos não são
menos espectaculares e vertiginosos, mas agora noutra ordem,
do que a sua aparente e irresistível eficácia.
Neste fim de século, ao mesmo tempo que essa economia
parece ter convertido o Mundo inteiro numa Disneylândia de
sortilégios renovados e cada homem em consumidor de sonhos a todos tornados acessíveis, a nova ordem das coisas priva uma parte cada vez maior da humanidade de qualquer participação nessa prodigiosa máquina de produzir bens, conforto,
prazer, deixando-a, não apenas em óbvio sentido económico,
mas existencial, sem emprego. Aos males endémicos, de perfil
arcaico, como a sida, a que novas invenções porão talvez um
dia fim, a pobreza não menos arcaica e como que estrutural, de
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continentes inteiros ou áreas de grande civilização, que foram
durante séculos o lote da India, da China, da Africa, da América
Latina, de uma parte da Europa, o último estádio do novo capitalismo acrescentou uma nova espécie de miséria, por assim
dizer, intrínseca ao seu funcionamento, como se ela fosse necessária para melhor fazer a sua anónima "perfomance".
O fascínio do esplendor liberal é tão prodigioso que nenhum Victor Hugo, nenhum Dickens, parece atrever-se hoje a
recriar uma nova versão de "Os Miseráveis". E nova teria de
ser, porque há cem anos a miséria dos Jeans Valgean, das Cosettes era o preço a pagar pelos aldeões sobre que se construía a primeira catedral do capitalismo moderno. Os novos miseráveis, que pudicamente são chamados "novos pobres", não
são convidados para erguer, mesmo com o seu sangue, nenhum templo. Eles não chegam a entrar nele. A máquina de desempregar a humanidade funciona já, simbolicamente, sozinha.
A porta onde não entrarão, mas pagos para lá não entrar, mesmo se mal pagos, milhões de jovens, só na Europa, instruídos
e preparados - acaso mal - para participar activamente na
produção, experimentam ao mesmo tempo as delicias de um
ócio imposto e a humilhação de inventar estratégias de sobrevivência que Ihes são apresentadas como "um mal menor" ou
até como obrigado destino. Em França chamam-lhe "petits
boulottes", empreguinhos, e já se consideram com sorte os
que os alcançam: irem distribuir o leite de manhã a casa da vizinha, levar os jornais a alguém que esteja doente, etc., o que
antigamente se chamava "obras de misericórdia" a título particular e hoje se considera empregos, para não dizer os piores
dos subempregos.
Em menos de dez anos, a Europa - e nela países que pertencem aos Grupo dos Sete - voltou a uma situaçao que não
se pode comparar senão a de uma sociedade intrinsecamente
pobre, como era a do século XV, na nossa Península, por
exemplo, a sociedade que criou um personagem tão representativo como Lazarillo de Tormes. Mas o novo picarismo - de
estudantes, de engenheiros,d e médicos, de todas as profissões - nada tem de Iúdico. E trágico e tanto mais trágico que
não pode ser contornado nem pelo humorismo nem pela denúncia, e provavelmente nem sequer pela revolta.
Nos Estados Unidos, que é uma sociedade "ghettizada",
como fruto de colonização e imigração que é, esta situação não
é (ainda) encarada dramaticamente. No interior de cada
"ghetto" manifestam-se estratégias de certa solidariedade. Que
mais não seja a do crime organizado, da droga, da saída "por
cima", de grupos cada vez mais numerosos de "jongleurs" modernos, actores da sociedade de espectáculo, que os mata promovendo-os a ídolos e ícones fictícios. Esta é a essência de
uma cultura que, crendo-se ser a mais libertadora que a humanidade conhece, se tornou a expressão mesma da cultura da
violência.
Na Europa e nas nações onde penosamente - através de
lutas seculares - se caminhara conscientemente para uma sociedade potencialmente igualitária, através de instituições solidárias - segurança social, reformas garantidas pelo Estado,
etc. -, a vaga do desemprego, contra a qual em vão regimes
de ideologia diversa - socialistas ou liberais - têm lutado, co-

meça a tomar foros de pesadelo. Talvez seja difícil de compreender o que aí se passa, quando se revê em Portugal, não
só pela nossa capacidade histórica de fugir a realidade, como
pelo facto de termos ainda nessa Europa, em plena tormenta,
um pequeno Brasil. Mas não parece possível que esta actuação
nos poupe aquilo que é vivido na Europa do ex-capitalismo
avançado como o desafio mais evidente a uma sociedade que,
a justo título, se considerava a mais equilibrada e socialmente
justa do Mundo.
Imaginar que seja possível conservar esse modelo e esse
ideal, que após a II Guerra Mundial conduziu na Europa a famosa sociedade de pleno emprego, é uma ilusão. É em função
dela, como é costume, que neste momento se tenta inventar todas as estratégias de sobrevivência, desde as mais técnicas empregos de proximidade, estágios de formação de milhões de
não empregados providos de "savoir-faire",com os respectivos
e inúteis diplomas - até as mais ético-sociais, como aquelas
que relevam das revoltas do coração, as dos mil movimentos
de ajuda, de acolhimento a multidões cada vez mais numerosas de sem abrigo, sem estatuto social, sem identidade, sem
nenhuma perspectiva de futuro. E um eco, a 40 anos de distância, da famosa "insurreição da bondade", proclamada em termos proféticos e num outro contexto pelo célebre Abbé Pierre e
os seus companheiros de Emaús. A sua versão contemporânea
encontrou num cómico de génio, Coluche, paradigma da contracultura - quer dizer da rejeição burlesca de uma cultura
sem alma - com a invenção dos seus "restaurantes do coração", as formas mais conhecidas. Talvez porque na sua origem
estava um grande expoente da nossa civilização mediática.
De qualquer modo, estas instâncias de socorro privado,
proliferantes, vitais em pleno triunfo da mundializaçáo de uma
economia que devia trazer consigo a promessa de um acesso
colectivo a toda a espécie de bens, materiais ou culturais, dão
bem a medida da situação de urgência, de verdadeiro pânico,
que assola e perturba o Mundo em que vivemos. Sendo como
são expressões espectaculares de solidariedade activa, mesmo
se precária, tais movimentos não arrastam consigo aquela imagem pouco cristã, mas que por tal passava, das famosas
"obras de caridade", que tanto consolavam aquelas boas senhoras que nos romances antiburgueses do século passado e
ainda do nosso, tinham "os seus pobres", como tinham as suas
"criadas" ou os seus cáezinhos de luxo. A nova solidariedade
exprime melhor e sem exibicionismos ou relatos narcísicos, a
versão evangélica de todas as solidariedades, aquela que a parábola do Samaritano ilustrou de uma vez para sempre. Mas
também esta nova solidariedade, sobretudo a menos mediatizável, supõe, além da disponibilidade mental e moral, uma organização, uma técnica, uma combatividade, uma não resignação ao que parece decorrer da actual ordem das coisas e, em
última análise, uma revolta e uma subversão não só morais,
mas conceptuais, dessa ordem, que tanto fabrica CD-ROM mágicos, automóveis que nos conduzem as cegas, jogos cada vez
mais fascinantes, como milhões de excluídos da família humana. E mesmo da família em sentido histórico, dessa matriz, outrora conatural ao estatuto e a possibilidade de nos reconhecermos como naturalmente enraizados em qualquer coisa maior

do que nós, árvore da vida, que era a família, ou mais largamente, o círculo parenta1 e um pouco a aldeia íntima de cada
um. Parece que agora para nos compensar da implosão da matriz familiar, das instâncias de reconhecimento concreto da nossa condição pessoal, habitamos e banhamo-nos todos na aldeia global, conceito sem outro conteúdo que o comunicacional, em si mesmo desestruturante ou neutro.
Não se trata de idealizar a família, sobretudo aquela que
uma certa forma de existência burguesa representou ou representa, já minada pelo vírus do culto das aparências e mera célula ao serviço de interesses clânicos, espécie de refúgio emocional, tão necessário, todavia - e que alimentou durante dois
séculos todos os conflitos da ficção ocidental, chegando a justificar a famosa apóstrofe de Gide: "Familles, je vous hais." Trata-se apenas de constatar que nada substituiu, nem emocionalmente nem sequer economicamente, essas células familiares,
céu e inferno tantas vezes, mas também espelho onde cada um
construía a sua imagem e de onde recebia o capital de memória sem o qual se não existe. Parece que nela se amava em excesso pai ou mãe ou se odiava, ou se descobria, aterrado ou
fascinado, os enigmas da vida e, querendo-o ou não, se matava aqueles que nos davam, além do amor, a vida.
Não foi preciso Freud para dessacralizar aquilo que o mesmo Mauriac, em plena apoteose da família burguesa, chamava
um nó de víboras. A nova ordem económica mundial levou a
cabo, com a maior perfeição, a dissolução afectiva e efectiva,
não mítica, da ordem familiar, em termos desconhecidos das
idades passadas, em todas as culturas. Sem lugar na sociedade, sem a identidade que lhe dava a inscrição no Mundo da
produção ou dos serviços que a acompanham, os novos filhos
já não precisam, simbolicamente, de matar pais, tão humilhados e inexistentes como eles, tão escravos da máquina de desertificação social que o actual sistema ultraperformante da
economia alimenta e alarga sem cessar.
Todos órfãos, reais, potenciais ou virtuais. No próximo ano
haverá mais cinco milhões de desempregados na Europa, além
dos 20 milhões que já existem. E hábito dizer-se que vivemos
numa sociedade a duas velocidades, mas não é exacto. As
duas bem visíveis, aquela em que um emprego mais ou menos
garantido existe e aquela da precaridade absoluta desse emprego, multidão de pessoas, sobretudo jovens, em estado de
dependência permanente, estado de "manque", de falta, não
menos dramático que o provocado pela ausência de droga,
que nessa angústia, aliás, encontra o seu infernal sucesso.
Mas, ao lado dessas duas sociedades, há uma terceira, a que
não marcha a velocidade nenhuma, a que está na margem e já
na marginalidade, a que suscita e justifica, como nas grandes
catástrofes, que em função dela nasçam as grandes instituições de solidariedade internacional, nacional, e sobretudo os
grandes movimentos de solidariedade de natureza privada,
desde os Médicos sem Fronteira as múltiplas associações de
socorros, em geral de inspiração cristã ou religiosa, mas também marxista, como em certos países, ou associações de socorros populares.
A maioria destas iniciativas já existia antes do que bem pode chamar-se a "nova era da depressão" - como a que asso-

lou a América nos finais dos anos 20 -, gerada pela desestruturação da economia mundial contínua na ordem da produção,
mas não na da fruiçáo. O alerta do Abbé Pierre tem 40 anos de
existência. Era naquela época, no início do que veio a chamarse ainda sem sombra de reticência a "sociedade de consumo",
realmente libertadora de tanta dependência humana no Mundo
do trabalho, vivida e gozada como uma verdadeira idade de ouro da humanidade. Pelo menos nos países chamados então
"desenvolvidos" e empenhados na invenção de sociedades
realmente solidárias. Ninguém podia imaginar então que a
mesma sociedade não seria capaz de garantir emprego não
apenas aqueles que por falta de habilitações ou capacidades
se deviam contentar com lugares precários ou estatuto mal remunerado, mas aos seus próprios quadros, saídos das suas
melhores escolas. Certas solidariedades institucionais protegem ainda uma parte desses quadros em nações tão cultural e
tecnicamente hierarquizadas como França, Inglaterra, a Alemanha. E, em Espanha, em Itália ou entre nós, um certo tipo de
solidariedade, que é ao mesmo tempo institucional e de classe,
permite ainda supor preservado o futuro dos engenheiros, dos
médicos, dos gestores, em suma, o que chamamos muito portuguesmente "uma sociedade de doutores".
Mas é duvidoso que esta excepção - na Europa - tenha
qualquer futuro. Quando se pode ver na televisão um engenheiro, de 40 ou 50 anos, desempregado, com currículo profissional excelente, receber a visita de um empregado da companhia
de gás e electricidade para lhe anunciar como uma boa nova
que pode servir-se ainda do contador para fazer funcionar o frigorífico, alguma lâmpada e a televisão, enquanto não vêm dias
melhores, nós percebemos que mudámos de civilização. Que
já não estamos na celebrada sociedade de consumo, mas da
sua limitação, ou da exclusão dela para aqueles que até aqui
eram os seus actores privilegiados. Num Mundo como este, a
ideia e a exigência da solidariedade mudaram de figura e mudarão cada vez mais. Não é uma estratégia da compensação
para situações extraordinárias, como eram as do Abbé Pierre
ou como foram, entre nós, as do Padre Américo, mas uma estratégia, provavelmente uma guerrilha de sobrevivência, destinada a ser o fermento do repensamento da máquina infernal
cujo ideal é funcionar um dia sem ninguém. Sonho, aliás sublime, angélico mesmo, possibilidade que já Aristóteles, na sua
"Política", considerou ironicamente, com a condição de que
nesse Mundo hipotético as máquinas não trabalhem sozinhas
por conta e em benefício de uma classe cada vez mais privilegiada, competente e responsável, confiscando em seu proveito
toda a identidade humana que o ser sujeito de História implica
e deixando a coorte infinita da humanidade, no melhor dos casos, as migalhas do seu banquete divino e o espectáculo da
sua felicidade inumana.
Neste momento e com laivos de sinceridade, os responsáveis desta Europa com mais de duas dezenas de milhões de
desempregados imaginam todas as hipóteses - nova concepção de distribuição do trabalho, novas regras sindicais, aumento miraculoso da produtividade, miragens proteccionistas contrárias ao próprio código liberal - para colmatar a quotidiana
hemorragia de trabalhadores, qualificados ou não, reenviados
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"a Ia casse", como peças inúteis, sem mais sucesso que nenhum. Como é possível injectar um suplemento de controle humano, de razão, em termos de visão social digna desse nome,
num sistema que se considera a expressão mesma da racionalidade económica, regida pelo princípio sem excepção da competitividade? De que serve diminuir a mão-de-obra, o preço da
mão-de-obra, na Europa se a relação do seu custo, integrado
no produto final, é de 18 para um em relação a China? Como
pode o capitalismo português ou francês, ou mesmo europeu,
racionalizar os seus produtos quando, um dos herdeiros do antigo patronato de direito divino, em França, declara que 80 por
cento das decisões que condicionam a sua prática económica
lhe escapam completamente? Nestas condições, será a exigência de solidariedade, a solidariedade como imperativo não apenas subjectivo, mas objectivo, a que toda uma tradição de justiça social, de fraternidade, nos obriga, o último álibi da nossa
universal impotência para remediar uma miséria sem controle
possível? Segundo uma das bíblias do pensamento liberal, parece que a única forma de verdadeira solidariedade capaz de
remediar a desertificação do Mundo do trabalho e do emprego
seria o haraquiri voluntário, razoável, daqueles que pelas suas
exigências - os famosos direitos adquiridos, sabe Deus com
que sacrifícios e lutas na Europa - tornam impossível que
mesmo as mais famosas empresas do Ocidente possam competir com as da Coreia, da Tailândia ou da Indonésia. Quer dizer, a única solidariedade que aparece num dos teóricos do hiperliberalismo é a de que os que ainda têm emprego o sacrifiquem até ao limite do quase não emprego. A proposta não é
apenas cínica. Na última semana, a fim de reduzir em 20 por
cento os seus custos, a empresa de aviação Iberia negociou
com o seu pessoal - o não dispensável - um pacto desta espécie. E o que se pode chamar a solidariedade pela abdicação.
Não desejava terminar estas considerações com a evocação tão desencantada de um gesto que começa a ter foros de
incontornável. Mas é possivelmente aquele que melhor traduz e
faz ver a essência intrinsecamente insolidária do nosso Mundo.
Não sei se mesmo este género de impotência, de situação sem
precedentes e aparentemente sem solução a vista, para quem
conserva ainda uns restos de esperança na comunidade humana, nesta sociedade, que nos coube ou nós fizemos, de miséria, é daquelas que, segundo a palavra do início de Mauriac,
deixam os santos impávidos. Os não santos é que não podem
fechar os olhos. Sob pena de perder o resto de semelhança humana que a vigília confere aos que se recusam a ver num Mundo as avessas o único Mundo e mesmo o melhor dos Mundos.
Utopia por utopia, a solidariedade na recusa de uma sociedade
assumida e triunfalmente nada solidária é ainda a melhor das
escolhas.

Ver, reparar, comover-se, mobilizar-se a sério
e com um mínimo de fervor, não diante
de horrores já históricos e sepultados,
ou recalcados na nossa memória como
os do Holocausto, de Hiroshima, do Gulag,
mas de horrores quotidianos, de genocidios
como os do Ruanda ou da Bósnia, ou de dramas
triviais como o do desemprego, que se sentam
todos os dias connosco a mesa numa
convivilalidade atroz e obscena, é mais difícil
e parecerá vão.

O que há de novo, no Mundo contemporâneo,
não é o facto, nem mesmo o grau,
da humanidade que a persistência da fome,
da doença, da total exclusão de milhões
de homens de um mínimo de dignidade,
ou até da hipótese de sobrevivência, revela,
mas o facto de que esse fenómeno coexiste
com o espectáculo de uma civilizaçao
aparentemente dotada de todos os meios,
de todos os poderes, para a abolir.

E SOCIEDADE
DESAFIADOS
PELA
SOLIDARIEDADE
J.-L. Laville*

Este artigo faz parte de um extenso conjunto
sobre o panorama social em França.
Outros títulos: "Os malefícios da ideologia
da produtividade"; "Para uma política
do desemprego outra"; "Divisão do trabalho:
as armadilhas de uma ideia simples";
"O mito do tempo libertado";
"Para um novo contrato social".
* in "Esprit", Agosto-Setembro 1994
Trad. de Maria Adelaide PNlto Correia

Qual é a lógica real, ou a ambiguidade intrínseca, do Estado
protector? E a redistribuição para corrigir desigualdades ou a
gestão mutualizada dos riscos? Que lugar atribuir a assistência
face ao aumento da exclusao e quais as contrapartidas da assistência? A interrogação sobre a natureza do laço social, que tinha encontrado uma resposta conceptual na ideia de solidariedade e uma resposta prática na articulação (ou na confusão?)
de seguros e assistência, volta a levantar-se por ocasião de uma
crise cujos dados não são apenas financeiros.
Quando a evolução económica e cultural enfraquece os mecanismos de base da socialização, os princípios individualistas,
em que se apoia, afinal, a redistribuição, mostram os seus limites. A crise de legitimidade do Estado-providência levanta uma
questão mais geral: a necessidade de mudança do modelo de
acção colectiva. E preciso saber voltar a fundar politicamente o
princípio da solidariedade na base de uma nova distribuição de
legitimidades e competências entre o Estado e a sociedade civil.

A MODERNIZAÇAO DO SERVIÇO PUBLICO:
TENTATIVA AMBIGUA, MAS REVELADORA

A expressão "a modernização pelo utente", que encabeça
modificações no serviço público, é reveladora: o modelo tutelar
da acção pública distribuía prestações standardizadas e supunha um tratamento objectivado dos utentes-sujeitos, o qual era
a garantia da independência dos funcionários. Ora a vontade de
renovação do serviço público vem assumir que esta separação
entre agentes da administração e utentes se torna dificilmente
compatível com o valor eminente da emancipação individual nas
"sociedades de mercado" e também com a complexidade crescente dos problemas sociais. Mas a reforma, de aparência limitada, que visava personalizar e territorializar as relações com o
utente-cidadão, abriu uma caixa de Pandora. Contribui para desestabilizar uma administração que se tinha construído sobre o
respeito da igualdade de tratamento e a negação das diferenças.
A irrupçáo multiforme do utente modifica largamente as regulações internas do sistema burocrático e reactiva uma interrogação sobre o fundamento das práticas. A incerteza atinge, em
particular, a compatibilidade entre o princípio da separação entre funcionários e "dependentes"; e, para os próprios agentes, o
sentimento de conformidade com a justiça no desenvolvimento
das suas acções - e isto passa-se todos os dias, com utentes
cada vez mais heterogéneos.
O serviço público, instrumento moderno da acção política
(Weber), procede de uma dupla legitimidade: a subordinação
ao poder político e a resposta as necessidades sociais. A modificação das relações com os utentes e com a sociedade actualiza
a questão da justificação da intervenção pública, a qual estava
escondida no consenso a volta do Estado-providência durante o
período de expansão. Os agentes estão cheios de interrogações
e os dirigentes não sabem responder senão por inovações tecnológicas ou de gestão. Abre-se um fosso entre os gestores,
fascinados por um determinado modelo de serviço ao cliente, e
os funcionários, em contacto directo com o público. Vejamos
várias análises deste fenómeno:
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A questc 'A necessária reforma do
Estado-providência- que cada vez se
impõe mais, a propósito da contenção das
despesas de Saúde e do custo salarial dos
empregos menos qualificados - não pode
ignorar o tema da mudança dos métodos
de intervenção do Estado na sociedade.
Nesta perspectiva, como desenhar
caminhos de saída da crise que não sejam
sinónimos de regressão social?

As políticas sociais transversais melhoram
a funcionalidade das intervenções de
instituições que estavam muito
compartimentadas, mas é um engano
identificar a implicação interinstitucional dos
profissionais, técnicos e eleitos políticos
com a implicação dos cidadãos. Além
disso, estas novas políticas continuam
- marginais em relação as grandes
administrações sociais, que não se
modificaram no essencial e cuja
invisibilidade para os beneficiários persiste.
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Bourdieu introduz uma distinção nítida entre o papel dos
funcionários "da primeira linha", geralmente dedicados, e os directores cujo comportamento faz aparecer um Estado "da mão
direita" e outro "da mão esquerda". Sainsaulieu e seus colabo'radores, ao reflectir sobre o comportamento económico e social
das empresas, mostram que o escaláo da administraçáo que se
confronta directamente com público se vê obrigado a encontrar
soluções económicas, que combina com o seu chefe directo e
os colegas. Neste caso, a hierarquia intermediária vê-se dividida
entre a atenção que "os de baixo" dedicam a microajustamentos, e a modernização que "os de cima" quereriam impulsionar.
Weller acrescenta que a multiplicaçáo das inovações no serviço
público se traduz por problemas de estabilidade e défice da
coordenação. "A requalificaçáo do que é civilidade na relaçáo
com o utente apresenta um defeito cruel: não propõe aos intervenientes modos de regulaçáo das tensões dessa relaçáo, que
sáo reactivadas pela dita requalificaçáo." Os funcionários têm de
reagir a "pressão civil", mas mantêm as regras tradicionais; e
não há dispositivos de coordenaçao. Há uma penúria de instrumentos e técnicas com os quais se pudesse inscrever de forma
duradoura as maneiras de ver e de fazer que caracterizam a mudança.
Neste contexto, a questão da necessária reforma do Estadoprovidência - que cada vez se impõe mais, a propósito da contenção das despesas de Saúde e do custo salarial dos empre-'
gos menos qualificados - náo pode ignorar o tema da mudança dos métodos de intervençáo do Estado na sociedade. Nesta
perspectiva, como desenhar caminhos de saída da crise que
não sejam sinónimos de regressão social?

A REPRESENTAÇAO DOS UTENTES
Há muito tempo que os observadores explicam os limites do
Estado-providência pela falta de participação popular nos circuitos de decisáo. Já foi segundo essa convicçáo que a guerra a
pobreza nos Estados Unidos, em 1960, pretendia recorrer a
consulta das populações pobres na elaboraçáo das políticas sociais. Mas, segundo Walzer, "essa guerra mudou-se muitas vezes noutra guerra: entre os profissionais radicais, com os organizadores oriundos da classe média e os militantes locais, de
um lado; e, do outro lado, os profissionais estabelecidos e os
políticos da classe média-inferior". A intenção de maximizar a
participação perdeu-se no afrontamento entre esses grupos rivais.
Em França, exprime-se uma preocupaçáo próxima dessa
com o início do debate sobre a representaçáo dos desempregados e das suas associações. Tal representaçáo beneficiaria, como os sindicatos, de apoio financeiro da nação e poderia intervir
nas instâncias onde se debate os grandes problemas da sociedade (Conselho Económico e Social, Comissariado Geral do
Plano) e naquelas de que os desempregados são os utentes,
como a Agência para o Emprego e as consultas sobre questões
como o subsídio de desemprego. Não há justificaçáo para o
imobilismo nesta matéria, mas as incertezas não devem ser
ocultadas: como estabelecer equilíbrio entre forças de gestao e
forças de contestaçáo, num período em que os movimentos

contestatários rareiam e a exclusão se amplia? Não é verdade
que a anonímia social é produzida tanto pela falta de expressão
"da base" como por uma impossibilidade de gerir "na cúpula"?
Como é que os representantes dos desempregados podem
guardar distâncias, indispensáveis a defesa de um lugar específico nas relações sociais, se são uma das engrenagens do sistema de decisão?
Como é quv os desempregados se podem definir enquanto
tais quando vivem o seu processo de precarização como uma
injustiça e reivindicam outro estatuto?
A resposta ao desemprego não se pode imaginar como inteiramente contida nas novas práticas de representação! A reforma da representação, por mais salutar que seja, pressupõe o
problema já resolvido em parte. Aceitar reconhecer-se como
membro de um colectivo, aceitar delegar poderes, é afirmar-se
como cidadão - ora, os progressos da desigualdade são tais
que é a pertença dos indivíduos a um mundo comum que se encontra em causa. A representação não pode ter um desempenho eficaz se não repousar sobre um investimento dos representados. Restabelecer as condições de um investimento pessoal aparece aqui como condição prévia, ou pelo menos complementar, do necessário alargamento ou da indispensável diversificação das formas de representação.

os beneficiários persiste. Mantêm-se também prisioneiras dos
contabilistas e administrativos, que obrigam a antecipações de
pedidos orçamentais, impedindo um apoio plurianual evolutivo.
Para que as evoluções que poderiam decorrer das políticas
sociais transversais acarretassem mudanças em que as populações-alvo fossem verdadeiramente activas, era preciso que a
administração pública se pusesse "em situação de escuta e de
diálogo com a sociedade que pretende servir", o que não é
"simples nem natural", como nota Pierre Calame. "Há verdadeira participação quando os habitantes se tornam autores colectivos e individuais do seu destino e isto supõe que tenham a possibilidade de escolher o objecto da negociação com os poderes.
Acho uma grande ingenuidade querer impor objectivos de negociação aos habitantes em função de processos administrativos e dos tipos de financiamento disponíveis; não me espanta,
nestes casos, ver gestores desiludidos com a ausência de eco
ao seu movimento em direcção as populações. Também não
prestamos suficiente atenção ao decorrer do tempo necessário."
Este autor é um antigo funcionário; o que ele sublinha é toda
a diferença entre engenharia social, por um lado, e a reviravolta
de perspectivas que seria necessária, por outro, para apoiar projectos com raízes na vida real.

AS POLITICAS SOCIAIS TRANSVERSAIS
Precisamente, a consciência da necessidade de implicar os
intervenientes engendrou inovações institucionais que se afastam da intervenção tradicional do Estado-providência. A territorialização, a discriminação positiva face a espaços locais desfavorecidos, o recurso a contratos, caracterizam o que se chamou
"políticas sociais transversais", coordenadas por delegações interministeriais (intervenções em bairros, inserção de jovens em
dificuldade, por exemplo)
Mas o efeito da administração dessas missões foi, sobretudo, a redução dos disfuncionamentos internos do sistema de
acção pública. Produziram úteis concertações interinstitucionais,
mas não mudaram profundamente as relações das instituições
com o cidadão. Por detrás dessas concertaçoes, perfila-se o poder de peritos-militantes encarregados da animação global dos
locais. A multiplicação de instâncias e de processos justapostos
a nível local produziu uma nova opacidade, e os problemas sociais foram cada vez mais abordados sob formas tecnocráticas.
As discussões são dominadas pelos especialistas, únicos capazes de manejar a complexidade das medidas e dos dispositivos.
A montante das cooperações que reúnem responsáveis e decisores, a anonímia social perdura nas populações mais marginalizadas, que não vêem aparecer as mudanças que Ihes anunciaram.
As políticas sociais transversais melhoram a funcionalidade
das intervenções de instituições que estavam muito compartimentadas, mas é um engano identificar a implicação interinstitucional dos profissionais, técnicos e eleitos políticos com a implicação dos cidadãos. Além disso, estas novas políticas continuam marginais em relação as grandes administrações sociais,
que não se modificaram no essencial e cuja invisibilidade para

Uma nova legitimaçao da acção pública não pode resultar
de reformas internas ao serviço público. A crise diz respeito ao
Estado, mas é sobretudo uma crise da sociedade salarial, de
que o Estado-providência constituía um dos pilares. Quando o
aparelho produtivo não pode fornecer trabalho assalariado para
toda a população activa, a questão da socialização impõe-se
como uma questão política.
Face a esta situação nova, para estimular novas solidariedades, pertence ao Estado sustentar actividades que possam favorecer dinâmicas de socialização e de projecto colectivo, contrapeso necessário a força irreprimível do mercado. Tais actividades podem pertencer a dois registos: actividades auto-organizadas pela iniciativa das pessoas a quem dizem respeito, que se
reúnem para resolver um problema comum; ou actividades impulsionadas por profissionais, que se afastam das abordagens
individuais e inventam formas de acção social colectiva, privilegiando a cooperação e as trocas sociais. Os exemplos abundam, quer ao nível do atendimento a crianças ou de actividades
fora da escola, quer em manutenção de casas ou jardins, ajuda
ao domicílio a pessoas idosas ou dependentes, actividades culturais ou desportivas de vizinhança, redes de trocas de bens ou
serviços.
Há os que nos querem fazer acreditar que só há aumento do
individualismo, mas o que falta não são iniciativas sociais. O
ponto de fractura está em que são ignoradas ou mal selecccionadas pelo ambiente institucional. São actividades mais toleradas do que encorajadas, ou então consideradas "simpáticas", o
que traduz o desprezo com que são olhadas, bem longe dos
objectivos "sérios" do económico ou do social. A descentralizaçao e o rigor dos orçamentos modificaram os níveis e os recursos da intervenção pública, mas não influenciaram as suas mo-

viragem 11

Como diz Habermas, a crise do Estado-providência não pode ser resolvida senão
por "uma relação transformada entre
espaços públicos autónomos e as esferas
de acção reguladas com o dinheiro e o
poder administrativos". Quer tais espaços
autónomos venham de pessoas com
recursos para se entreajudar elas próprias,
quer passem por mediações profissionais,
o importante é que os cidadãos possam
accionar os espaços devidos e ser
admitidos pelas instituições sem que a sua
palavra se dilua nas consultorias
governamentais, cujos objectivos não
podem dominar.

dalidades, porque a posição tutelar dos poderes públicos levaos a continuar a olhar com suspeita todas as iniciativas autónomas, da sociedade civil não comercial. O olhar indiferenciado
que muitos funcionários se acham autorizados a usar para o,
mundo associativo traduz a vivacidade desta tradição. Depois
da Revolução, o Estado instalou-se em França como a garantia
da ética fraternitária, o que dificulta a emergência de espaços
públicos autónomos e independentes; são sempre suspeitos de
reforçar a pertença a colectividades intermediárias em detrimento da pertença a colectividade nacional. E contudo, como diz
Habermas, a crise do Estado-providência não pode ser resolvida senão por "uma relação transformada entre espaços públicos autónomos e as esferas de acção reguladas com o dinheiro
e o poder administrativos". Quer tais espaços autónomos venham de pessoas com recursos para se entreajudar elas próprias, quer passem por mediações profissionais, o importante é
que os cidadãos possam accionar os espaços devidos e ser admitidos pelas instituições sem que a sua palavra se dilua nas
consultorias governamentais, cujos objectivos não podem dominar. A organização local de respostas aos problemas quotidianos pode participar na restauração de um laço social ameaçado
- desde que o controle minucioso (que continua a ser a regra)
e a atitude paternalista de apoio cedam o lugar a relações fundadas na confiança, a tomada de riscos em conjunto e a avaliação periódica.
Já há profissionais de acção social que se pronunciam a favor de uma mudança desse tipo e se orientam para uma acção
colectiva mais sistemática com as populações. Quando dizem
"o que é difícil são os problemas de socialização", retomam as
análises de Castel, segundo as quais "as populações susceptíveis de precisar de intervenções sociais não só estão ameaçadas pela insuficiência dos seus recursos materiais, mas também
fragilizadas pela lassidão do tecido relaciona1 de que dispõem;
não só em via de pauperização, mas também em via de desfiliação, em ruptura de laços societais". Por consequência, as políticas transversais estão muito afastadas, a seus olhos, dos objectivos concretos da integração social; o que desejam é investir-se
em actividades susceptíveis de reforçar o laço social: prioridade
ao desenvolvimento de capacidades relacionais, apoio a associações mais ou menos auto-organizadas.
Mas é um caminho que não pode dar frutos se contar unicamente com a energia de trabalhadores sociais que querem renovar a sua prática. Precisa de um quadro institucional apropriado, que possa dar coerência a vontade de controle dos custos
por parte do Estado e a vontade de saída da dependência por
parte das famílias mais desfavorecidas. No Quebeque, isso conseguiu-se com a invenção de centros locais de serviços comunitários (CLSC). Encontram-se aí utentes e profissionais que querem ligar os problemas de saúde as condições de vida. Os centros conseguiram aceitação como parte integrante da rede pública de Saúde e de Serviços Sociais depois de uma história
movimentada; negoceiam com os poderes públicos as suas intervenções a nível regional, incluindo apoio a grupos de entreajuda ou estabelecimento de programas preventivos com a intervenção dos utentes.
"Pode-se pôr a hipótese de que os CLSC, tanto pela sua

abordagem dos problemas sociais e de Saúde como pela mobilizaçao de utentes e empregados, contribuíram para que os custos com a Saúde não aumentassem em termos reais desde o
estabelecimento do regime dos seguros-doença no Quebeque
em 1971" (B. Levesque).
Nesta experiência, assim como na do projecto de inovação
social na Holanda, ou no projecto dinamarquês para o desenvolvimento social, desenham-se as bases de relações entre administrações e cidadãos regidas por convenções de objectivos
que descompartimentam os financiamentos de acção social, bases de formação e de criação de emprego que saem das Iógicas de programas para lógicas de projectos determinados pelos
seus produtores (quer sejam desempregados, trabalhadores sociais, jovens ou reformados). Na Alemanha, abriu-se debates sobre a nova subsidariedade que são da mesma água: invocam o
reconhecimento de grupos de auto-assistência, que partem da
concertaçáo com os utentes para a concepção dos serviços que
lhe são destinados. "O Estado-providênciadaria a auto-assistência os meios financeiros da sua existência, deixando-lhe tanta liberdade de manobra quanto necessário" (H. Bossong).
A renovação da acção pública passa pelo estabelecimento
de sinergia verdadeira com as iniciativas da sociedade civil. Em
França, uma mudança neste domínio será particularmente árdua, porque encontra a resistência de duas concepções: uma
fortemente enraizada na História e segundo a qual a escuta da
sociedade civil seria uma renúncia da esfera política; a outra,
também largamente partilhada, segundo a qual a formação e a
empresa seriam as vias reais da inserção, como era o caso nos
períodos de crescimento. Ora a evoluçáo do estatuto do emprego na vida social pede a invenção de novos direitos, para que
os excluídos do emprego não se transformem, inevitavelmente,
em excluídos da cidadania. Face aos novos problemas sociais,
a definição de um direito a iniciativa social, por exemplo, seria
capaz de aproximar instituições e cidadãos, embora não possam ser-lhe atribuídas todas as virtudes. Podia dar-se prioridade
a iniciativa social quando existe, sem pôr em causa os dispositivos existentes de acção social.
Demos um exemplo concreto para ilustrar o que representaria uma tal mudança de perspectiva. Num bairro de uma vila da
Normandia, a assistente social espantou-se porque as famílias
mandavam só as crianças para ir buscar as informações e documentos que diziam respeito a ajuda médica gratuita. Discutiu o
caso com algumas mães e verificou que elas tinham vergonha
de beneficiar desse direito, que a seus olhos era um estigma.
Então, em conjunto, lançaram-se numa louca aventura em que
ninguém acreditava: criaram uma mutualidade no bairro, animada por voluntários. Ao fim de poucos anos, já agrupa 500 famílias. Pela animaçao, a gestão em comum, as actividades de prevenção, a mutualidade possibilitou aos voluntários itinerários de
reinserção que poucos estágios de formação ou medidas contra
o desemprego poderiam ter desencadeado. E uma experiência
local modesta, mas leva a reflectir nas dinâmicas sociais engendráveis por uma política que, em vez de aplicar uniformemente a
ajuda médica gratuita, viesse apoiar iniciativas semelhantes e só
recorresse a ajuda gratuita na sua ausência.
As práticas inovadoras do serviço público, concebidas para

responder a necessidades diversificadas dos utentes ou para
gerar novas dinâmicas de luta contra a exclusão, chocam com a
definição de solidariedade que prevalece desde a invenção do
Estado protector, ou seja a solidariedade expressa sob a única
forma de direitos individuais. A socialização do Estado-providência supõe a articulação dessa "solidariedade como direito" com
solidariedade focada na criação e manutenção de laços sociais.
O desenvolvimento dos direitos individuais não chega para travar a subida de uma sociedade de risco, onde o isolamento reforça a desigualdade e a insegurança, porque não impede os fenómenos de anonímia e marginalização. O conceito de solidariedade deve alargar-se a produção de bens comuns e as relações sociais devem ser protegidas por elas mesmas (desde que
respeitem os princípios de liberdade e igualdade constituintes
da comunidade política). A preservação das redes sociais nas
políticas públicas e nas intervenções do serviço público constitui
uma nova fronteira para as políticas sociais integradas - na
qual se relativizará o lugar do emprego, dando prioridade a actividade exercida. Com efeito, desde há uns anos, para compensar a falta durável de trabalho na esfera económica tradicional,
aumentou o número de "pequenos empregos". E um impasse
no qual ficaram enredados muitos programas destinados a favorecer a inserção. Outra lógica seria ajudar as actividades que
dêem aos participantes oportunidades de construção de uma
identidade social - o que implica que a socialização seja reconhecida como um objectivo explícito das políticas públicas. (...)
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.[..I A resolução de muitos dos actuais problemas de orgaNovos QuADRos nização
do trabalho exige uma atitude nova da parte dos diferentes parceiros sociais. No entanto, a flexibilidade nos horários e
DE ORGANIZAÇ~O
E nos estatutos ou a versatilidade no tipo de trabalho não pode ser
nem mesmo confundida com a precarizaçáo'e a inseREGuLAMENTAÇAO JuR~DICA impedida,
guran,
nas
reIac6es laborais,
-

com a adopção de novos processos de produção e novas
tecnologias, é possível dispensar da actividade directamente
produtiva um número cada vez maior de potenciais trabalhadores. A ser assim, importa desde já promover uma profunda mudança de atitudes tendente a valorizar de igual modo trabalho directamente produtivo e trabalho socialmente útil. [.. .] Só através
da valorização e promoção desse tipo de actividades se poderá
salvaguardar o direito ao trabalho para todas as pessoas, garantindo assim a sua plena realização humana..
(Posiçao pública do METANOIA - Movimento Católico de Profissionais, em 23-3-88)

PELODIREITO
AO TRABALHO
.

Paulo Melo*

1.

Sete anos volvidos, as questóes que se prendem
ao trabalho
voltam
com o
a estar na ordem do dia na sociedade
portuguesa e de novo o Metanoia, na sua
Assembleia Nacional de Outubro do ano
passado e na Reunião da Equipa Coordenadora
Alargadade e de Março "ltimo,
promove uma reflexão sobre elas. Procura-se,
deste modo, construir, com os saberes
e experiências dos associados, um quadro
de compreensão que contribua para uma
e
na defesa
do direito ao trabalho. É dessa rêflexá0
que a seguir se dá conta,

* Texto elaborado a partir da reflexão realizada na Reunião da Equipa Coordenadora Alargada do Metanoia, de 18 e 19 de Março de 1995, em Coimbra

A reconstrução das economias europeias no pósGuerra (anos 50) fez-se num quadro de organização do trabalho de efectividade de emprego em que o contrato de trabalho era tendencialmente perpétuo. A crise económica da década de 70 leva a precarização das relações de trabalho. Em
Portugal, no entanto, toda a construção legislativa posterior
ao 25 de Abril tem ainda como referência a defesa da estabilidade das relações laborais. A partir de meados da década de
80, torna-se evidente a incapacidade do direito do trabalho
para travar a desintegração júridica do colectivo de trabalhadores de uma mesma emDresa e a ~ r ó ~ rdesintegração
i a - - júri.
dica da empresa. ~ u l t i ~ l i c a m - sose esiatutos laborais, legais
e remuneratórios e as empresas perdem homogeneidade: a
subcontratação torna-se frequente, o trabalho ao domicílio
ressurge, associado às novas tecnologias da comunicação.
~ssiste-sea uma fragilização dos vínculos laborais, dos horarios, dos estatutos remuneratórios, da contratação colectiva. A
economia real impõe-se ao direito e a relação laboral tende a
individualizar-se.

2.Neste contexto, uma crise da representação colectiva
surge como inevitável. A taxa de sindicalizaçáo baixa e consequentemente diminui a capacidade negocia1 dos sindicatos,
com dificuldade em ajustarem estratégias de mobilização e
formas de luta aos novos quadros de organização do trabalho. As associações empresariais também carecem de representatividade e só são espaços de participação e debate de
estratégias de desenvolvimento de uma forma muito incipiente, predominando ainda, em muitos casos, uma cultura eminentemente gremial. Uns e outros reflectem o défice de associativiçmo e participação que afecta a sociedade portuguesa
como Um todo. Nessa medida, processos serenos de conter-

tação, capazes de gerir ganhos e perdas a médio e longo prazo, não se têm revelado viáveis, impossibilitando alguma flexibilidade que podia ser conseguida por via negocia1 a nível institucional. E, como nem os sindicatos nem as associações patronais estão prioritariamente vocacionadas para assumir os
interesses dos sem emprego, estes surgem como os mais desamparados nesta crise de representação colectiva.

3.

Em economias abertas e concorrenciais, garantir a
competitividade e sobrevivência das empresas implica constantes reajustamentos organizativos com consequências nas
relações laborais. E, pois, necessário encarar a questão da
flexibilização das relações laborais sem preconceitos e afunilamentos apressados. Flexibilização não tem forçosamente
que significar fragilização e precarização dos vínculos laborais
em que a parte mais prejudicada, porque a mais desprotegida, serão sempre os trabalhadores. Pode passar por medidas
negociadas de partilha do trabalho, com eventuais reduções
temporárias dos rendimentos aquando de conjunturas difíceis.
Pode, ainda, ser um processo de regulação preferencialmente
interno as empresas, com reajustamentos de funções, métodos e mesmo vencimentos. Entendida deste modo lato, a flexibilizaçáo é uma condição indispensável a vida e sobrevivência de qualquer organização moderna e não se pode confundir com "mandar uns quantos trabalhadores para a rua quando a crise aperta".

4.

Em algumas empresas, sobretudo PME, o conhecimento e adesão dos trabalhadores aos projectos empresariais, o reconhecimento e valorização da função específica de
cada um nesse projecto e uma efectiva participação nos ganhos, mas também nas perdas, são princípios que têm garantido a competitividade e lucros acrescidos. Essas empresas
são bem a prova de que a necessária flexibilidade da gestão é
compatível e pode mesmo beneficiar com uma efectiva estabilidade dos vínculos laborais.

5.

Criar mais lugares de trabalho passa por esbater a distinção entre actividades e empreeendimentos relacionados
com a produção e actividades socialmente úteis. E imperioso
reconhecer e contabilizar com rigor o valor das últimas, seguindo critérios económicos, se desejamos viver numa sociedade justa em que o reconhecimento de muitas actividades
quase anónimas e, mais ou menos, marginais se traduza num
alargamento da oferta de emprego. Como aferimos o valor
dos bens e serviços que resultam do trabalho humano e o traduzimos num rendimento justo para os que o realizam? Há
serviços indispensáveis ao bem-estar social (apoio a crianças,
jovens e idosos, entre outros) que por serem subavaliados
são pouco atractivos e estão longe de estar generalizados.

Quem pode, recorre a propostas que pelos seus custos excessivos excluem a imensa maioria da população. 0 s custos
de dinâmicas integradas de apoio as famílias na ocupação activa de crianças, jovens e idosos, na melhoria dos equipamentos sociais, são investimentos que não têm de ser necessariamente de iniciativa estatal, numa vida mais fácil, feliz e compensadora.

6.

O direito ao trabalho antes de ser uma questão do Estado ou das empresas, é de cada um de n6s e das dinâmicas
sociais de que participamos. Nessa medida vale a pena pensá-la numa perspectiva de subsidariedade:
- Não estarei a comutar ocupações com prejuízo da minha vida pessoal e familiar, impedindo que se convertam em
lugares de trabalho?
- Poderei, individualmente ou em conjunto com outros,
tornar-me um dador de trabalho?
- Em que medida a organização de trabalho em que me
integro se organiza de uma forma racional, promovendo a
qualidade e dignidade de cada tarefa e do trabalhador que a
executa?
- De que forma tenho presentes estas questões quando
intervenho politicamente?
Desde as esferas mais incipientes e próximas da vida em
sociedade até as mais alargadas e com'plexas instituições de
que somos parte, em todos os níveis da vida colectiva se joga
a possibilidade duma mais alargada oferta de emprego.

7.

O lugar central que o trabalho ocupa na construção da
identidade e auto-estima pessoal na nossa sociedade tem levado a uma subvalorização de outros papéis com que essa
identidade se constrói. Para além de profissionais somos pais,
filhos, maridos esposas, vizinhos, sócios de associações várias, amigos, "bricoleurs", praticantes de desportos... Valorizar
todos esses papéis é indispensável como forma de resistir a
frustração e a exclusão social que, muitas vezes, estão associadas a situação de desemprego. O nosso valor e reconhecimento social não depende, em exclusivo, do estatuto profissional que detemos, mas também de tantos outros interesses,
desejos e realizações em que se manifesta o nosso ser.

8.

Por mais que se faça. ainda que as sociedades, as instituições de trabalho, as pessoas, caminhem para a perfeição,
haverá sempre actividades pouco compensadoras e pessoas
dificilmente integráveis no mercado de trabalho. Essas situações serão sempre um desafio a nossa imaginação e capacidade de compaixáo. Cabe, então, a Caridade a tarefa de inventar os gestos e os espaços susceptíveis de integrar e proporcionar a cada pessoa a descoberta e a vivência da sua inalienável dignidade humana.
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Novos
CAMINHOS
DO SINDICALISMO
.

Pe. Constantino Alves*

Constitui um dos sinais dos tempos a maior
sensibilizaçao de pessoas e organizações
para a reflexão e busca conjuntas, não só
para análises e discernimentos de caminhos,
mas também para uma sincera vontade
de cooperação. Todos nós somos testemunhas
de profundas transformações do mundo
do trabalho e da sociedade e dos tremendos
desafios que se nos impõem.
* Intewençáo produzida, em nome do Conselho Permanente da Conferência
Episcopal, no Colóquio da CGTP sobre "Sindicalismo - novos caminhos
da sociedade".
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Encontramo-nos num processo que vai conduzindo para o
fim uma fase produtiva caracterizada pelo gigantismo e pela
uniformidade, em que o trabalho era fragmentado numa sucessão de actos simples e repetitivos. As fábricas eram alimentadas por multidões de trabalhadores, na maioria sem
qualificações, que afluíam as grandes cidades. Assim se
constituiu um veradeiro e específico mundo, com a sua cultura e organizações. Hoje 'esta classe operária está a mudar.
Mas ao contrário do que alguns afirmam, ela continua a existir, embora com caracterizações diferentes. E um mundo operário fragmentado e diversificado. As suas organizações já
não constituem, em muitos casos, a força que, por vezes, conheceram. Algumas delas estão em crise. Mas a verdade é
que a situação de dependência, exploração e exclusão permanece, pertencendo muitos trabalhadores ao chamado
"mundo dos pobres".
As novas condições tecnológicas e culturais deixam já antever, neste final de milénio, cenários muito diferentes que requerem uma nova reorganização das estruturas da economia
assim como da distribuição do trabalho. Pertencemos já a geração do dealbar de uma aurora que pressente uma nova e
profunda vaga de mudança de história. A electrónica e a robótica, a energia nuclear e outros sectores de ponta e a grande
capacidade inovadora, como a biotecnologia e a tecnologia
espacial e marítima, geram mutações profundas e complexas,
com seríssimas consequências culturais, políticas e éticas.
É dado adquirido, também, que esta espantosa potencialidade actual do trabalho é capaz de produzir bens e serviços
suficientes para as necessidades da humanidade inteira. Um
problema moral se nos levanta: como é possível o escândalo
que faz com que existam milhóes de pessoas que apenas sobrevivem em condições de penúria extrema, devido ao desemprego, a miséria e exclusão social, símbolos de uma sociedade fracticida? E o gigantesco desenvolvimento da parábola do Evangelho do rico que banqueteia e do pobre Lázaro
que morre de fome!
As minorias privilegiadas e poderosas que controlam a
produção científica ao mais alto nível, as multinacionais do
mercado financeiro e do comércio, contrastam com os mais
de mil milhões de pobres e excluídos. Sem entrar na análise
de números e estatísticas, sabemos como infelizmente esta
realidade é grave no nosso país. O crescimento económico
passa ao lado de suas vidas, quando, não raras vezes, vai ao
ponto de destruir as suas tradicionais formas de economia de
subsistência.

Cada homem é respeitado na sua dignidade pessoal
quando pode ser livre, fazer projectos, ser solidário e responsável na vida. Serão respeitadas as centenas de milhar de desempregados ou em situação de precariedade? Serão respeitados os jovens sem trabalho, com contratos a prazo sucessivos ou que, na escola e na universidade, vivem já a angústia e
a incerteza de um emprego, ou os jovens em formação profissional que vão acomulando cursos e mais cursos como meio

de sobrevivência? E os trabalhadores sujeitos a processos de
restruturações ou de falências, tantas vezes espezinhados na
sua dignidade e direitos mais elementares?
Para onde caminha esta sociedade?!
É preocupante a diversidade de formas de egoísmo e de
individualismo, sinais claros da enfermidade que se vive. Estas situações não são fruto do acaso ou do azar, mas geradas
pelas lógicas nefastas na organização do nosso pais. E o próprio sistema político, económico e social que é o responsável
mas,a este não são alheias a vontade e acções dos homens.
E a primazia reinante do dinheiro, tornado senhor e não
servidor, num quadro de competitividade e de mundialização
sem respeito pela pessoa humana, que arrasta nesta lógica as
empresas e o cortejo de violações elementares: salário, condições de trabalho, segurança social. Não é já o homem que
está no centro da vida humana, mas o dinheiro!
Apesar de horizontes sombrios e preocupantes, existem
esperanças. Multiplicam-se os sinais de resistência a estas
realidades e seus estilos de vida. São muitos os que lutam
contra esta espiral de desumanização:
- Militantes operários , sindicalistas, políticos com tenacidade, recusam, pela sua acção e com suas propostas, uma
sociedade a várias velocidades.
- Trabalhadores, peritos em diferentes áreas, que debatem propostas para o combate a exclusão social.
- Gente em associações culturais, recreativas, cooperativas, movimentos sociais, que procura refazer um tecido social
com linhas de solidariedade e cooperação.
- Empresários e outros promotores de desenvolvimento
que apostam em iniciativas locais em ligação com as necessidades da população e os recursos existentes.
- Experiências tão válidas do exercício da democracia no
poder local.

(LE), "Sollicitude Rei Socialis" e "Centesimus Annus".
Permito-me destacar alguns dos seus ensinamentos acerca dos sindicatos:
"A experiência histórica - escreve João Paulo II - ensina
que as organizações deste tipo [os sindicatos] são um elemento indispensável da vida social, não são apenas o reflexo
de uma estrutura de classe, mas expoente da luta pela justiça
social, pelos justos direitos dos trabalhadores."
Por esta razão a actividade dos sindicatos entra de forma
indubitável no domínio da "política", entendida esta como
preocupação pelo bem comum. Daí que se acentue a autonomia e independência dos sindicatos, para que possam cumprir a sua função específica, não tendo o carácter de partidos
políticos.
Outra das dimensões é que não reduzam a sua acção as
reivindicações económicas, "mas deve desejar-se sempre
que, graças a acção dos sindicatos, o trabalhador não somente possa ter mais, mas ser mais, isto é, que possa realizar a
sua humanidade em todos os apectos" (LE, 20).
Não é de mais que relembremos a nobre missão dos sindicatos e dos sindicalistas: "A actividade sindical é uma verdadeira vocação que deve servir para a participação autêntica
dos trabalhadores na defesa e na promoção dos seus valores
e interesses vitais..." (LE, 20).
Como explicar então que, numa sociedade de direito, como a nossa, ainda aconteçam tantos casos de discriminações, injúrias e até agressões físicas e morais a dirigentes sindicais e, em muitas empresas, os trabalhadores não se possam sindicalizar por receio das consequências?
Hoje, que a solidariedade se converteu, infelizmente, em
figura de retórica, enternece-nos a dedicação, resistência e
solidariedade de tantos e tantos sindicalistas!

0 DESAFIO DO DESENVOLVIMENTO
A MISSÁO

DOS SINDICATOS

A Igreja não compete ter soluções políticas e técnicas para estes problemas, por fidelidade a natureza da sua missão e
respeito a legítima autonomia das instituições públicas. Todavia, a dimensão social do Evangelho e o impacte político da fé
tornam-na solidária com as alegrias e esperanças, tristezas e
angústias dos homens do nosso tempo.
Podemos honestamente dizer que o empenhamento dos
cristãos não tem estado ausente dos acontecimentos históricos do movimento operário, apesar de ter conhecido altos e
baixos. Desejável seria, sem dúvida, que essa presença fosse
ainda mais marcante. Entre nós, a Igreja tem estado presente,
nomeadamente, através dos militantes formados na Acção
Católica (JOC e LOC) e pela Pastoral Operária.
Mas já em pleno liberalismo económico, Leão XIII, na "Rerum Novarum" defendia o direito de associação dos operários
como defesa contra a inaudita exploração provocada por patrões sem escrúpulos. Posteriormente são conhecidas de todos nós outras encíclicas sociais: "Quadragesimo Anno",
"Matter et Magistra", "Pacem in Terris", o documento do Concílio Vaticano II "Gaudium et Spes", a "Laborem Exercens"

Ainda há poucos anos o desenvolvimento era medido pelo
crescimento económico. O crescimento económico é, com
certeza, um critério para avaliar o desenvolvimento. Mas é só
u p critério. Há outros, muito importantes, por exemplo, saber
como é distribuída a riqueza. A verdade é que fomos doutrina-.
dos em que o desenvolvimento correspondia ao desenvolvimento económico. A prova disso é que hoje se torna necessário acrescentar o "global". Desgraçadamente, uma compreensão limitada do desenvolvimento como crescimento económico levou a sacrificar todas as vertentes da qualidade de vida
ao exclusivo do dinheiro: é a desertificação das aldeias e vilas
do interior, são os bairros de lata, é a desertificação dos solos, a poluição... é a destruição das memórias históricas, de
que é exemplo a discussão sobre a construção da barragem
de Foz Coa...
O crescimento económico é necessário, pois, sem ele,
acontece o emprobrecimento. O desafio está no equilíbrio exigível entre o crescimento económico e as outras dimensões
da qualidade de vida. A encíclica "Sollicitude Rei Socialis" define-o como "o desenvolvimento do homem e de todos os homens".
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O desenvolvimento, para ser integral, deve realizar-se no
quadro da solidariedade e da liberdade: desenvolvimento solidário, em que a solidariedade não é um terno sentimento de
compaixão, mas o empenhamento firme e perserverante pelo
bem comum.
Compete-nos a todos, e aos sindicatos, lutar para que o
desenvolvimento se apoie nos seguintes pilares:
- a pessoa humana como fim de toda a actividade humana;
- o destino universal dos bens, pois os bens da criação
são originariamente destinados a todos;
'
- a prioridade aos mais pobres e excluídos: todas as medidas deverão ser inspiradas pela solidariedade com eles.
E que o desenvolvimento da sociedade verifica-se não só
pela quantidade de bens, mas pela felicidade que se vive. E a
Justiça de uma sociedade verifica-se pelo lugar que os pobres ocupam nela.

A NOVA SOCIEDADE E OS SEUS DESAFIOS
São já muitos os sinais de que começamos a viver numa
sociedade de diversidade, pluralista, de relações múltiplas,
em mutação profunda, permanente e rápida - a chamada
"segunda Revolução Industrial", ou "terceira vaga de mudança" -, uma sociedade do "saber", muito diferente das sociedades dos anos 60. E as relações sociais estão já a ser modificadas pelas mudanças da tecnologia. Considerando também
a existência dos grandes espaços geográficos e económicos,
a União Europeia, mas não só, o problema da relação entre
as culturas e da transformação cultural revela-se decisivo. Estamos no curso de uma verdadeira revolução, confrontados
pela inovaçao, pela criatividade, pela necessidade de qualificação, pela solidariedade e pela cooperação.
Tremendos desafios, mas também oportunidades únicas!
A revisão de princípios e práticas que se torna necessária
não significa o abandono de convicções e valores que tais
princípios historicamente suportavam. Eis porque não devemos perder a nossa fé na capacidade de aperfeiçoamento do
homem, nem a nossa esperança na tranformação da sociedade, pois as formas de exploração e dominação são múltiplas.
Nesta mistura de travessia do deserto e de Terra Prometida
são imensos aqueles que precisam de solidariedade: os desempregados, os excluídos da qualificação. Os sindicatos têm
de continuar a ser a sua voz e o seu braço.
Muitas são também as interrogações que se nos podem
colocar e que, não raras vezes, são um elemento do recuo da
militância: contribuiremos verdadeiramente para uma transformação profunda da sociedade ou será que nos falta um projecto político concreto?
Se as certezas do caminho não são evidentes, é possível,
todavia, detectar tendências a médio prazo. E importante que
os nossos campos de trabalho e de luta sejam concebidos
como abertos. E importante que os sindicatos cooperem mais
com outras organizações que trabalham em áreas similares e
se encontram na mesma estrada. E importante criar uma
consciência de relação, de solidariedade. Neste momento, é
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talvez mais importante defender valores do que programas
concretos, embora, se eles forem positivos, os devamos defender.
Grande risco é a constituição de uma sociedade dual,
controlada pelos possuidores e controladores do "saber" e da
informação e que exclui uma parte importante da sociedade.
Eis porque é fundamental o desenvolvimento da consciência democrática, em que a informação sobre as decisões e as
próprias decisões sejam participadas ao máximo.
Não podemos pensar em sociedades monolíticas num
mundo que viverá da ciência. A ciência vive da liberdade no
domínio intelectual, assim como na ordem dos valores. Mas
caminhamos para uma situação cultural original: privados de
religiões "reveladas" ou de ideologias presumivelmente científicas, vemo-nos a sós com a nossa própria responsabilidade
de organizar a vida em comum num mundo habitável. Não poderemos invocar os fatalismos naturais ou históricos para justificar a exploração ou dominação de um grupo por outro. Encontramo-nos perante a necessidade de elaborar projectos
culturais próprios, mas sempre com a preocupação primeira
de serem compatíveis com outros. Não é fácil para uma sociedade aceitar a criatividade. E mais fácil acreditar em falsas seguranças colectivas, que evitam o esforço de criar e pensar.
Nesta linha do medo da liberdade, ressurge o neoliberalismo,
certos fundamentalismos ou emergem nacionalismos xenófobos.
Tudo isto nos lembra certos valores que devem ser incorporados na "constelação" central da nossa sociedade científica, tecnológica e dinâmica. Valores como a solidariedade, a
mundialização e a ecologia não podem ser ajustados a um
projecto político clássico, mas deverão tornar-se valores realmente centrais nos novos projectos não só políticos, mas também da vida humana a todos os níveis.
O futuro apresenta-se-nos com tendências inevitáveis,
mas é um futuro aberto e é preciso que se evite que seja em
proveito dos vencedores de sempre. E por esta necessidade
de resistência a concepções e modelos de vida redutores que
talvez, nunca como hoje, se tornou tão necessária a estruturação interior pessoal, com a ausência de "legitimações últimas" ideológicas ou religiosas. As pessoas devem encontrar
no seu interior a fonte de energia e de respiração que Ihes
permita discernir em cada situação o que é humanamente
melhor. E o desafio de cultivar a dimensão espiritual de toda a
pessoa, crente ou não, de cultivar uma interioridade para reforçar a sua acção.
O desafio colocado pela realidade é impiedoso e requer,
além de uma capacidade de atenção, um grande sentido de
humildade, um horizonte cultural adaptado ao momento histórico, uma coragem de experimentação e de inovaçao, uma acção decidida que saiba olhar além dos pequenos interesses e
fronteiras. Os sindicatos rencontrarao de novo, assim, a sua
dimensão cultural. Aos sindicatos pede-se que sejam inovadores e criativos.
É imprescindível insistir sempre e cada vez mais no carácter central da pessoa humana, mesmo nos contextos mais
desfavoráveis: o trabalho não é uma mercadoria, nem o tra-

'

balhador uma força de trabalho. Os problemas do trabalho
são prioritários em relação ao lucro e o lucro deve ser colocado ao srviço do bem comum, orientado para investimentos
produtivos.
A todos aqueles que transportam neste tempo de transição uma responsabilidade que é pesada, pedimos que escutem as populações, que escutem estes milhares de consciências que querem outra coisa. Existem dinamismos portadores
de inovação social e económica. Antes de sermos um membro do Governo, um responsável da Igreja ou um dirigente
sindical, somos antes de tudo pessoas humanas.
Com todos, afirmamos que a esperança se constrói dia a
dia. Não esperamos para amanha a sociedade perfeita. Mas
recusamos a resignação instalada. Podemos perder uma segurança, a reputação um emprego - nunca devemos perder
a nossa dignidade.
Que todos aqueles que lutam em acçóes'concretas pela
paz e pela justiça saibam que as suas lutas ultrapassam as
fronteiras das suas associações. Elas constituem um apelo
permanente a todos os membros da nossa sociedade para
rencontrar a sua própria dignidade. Nós, cristãos, com todas
as mulheres e homens de boa vontade continuamos a acreditar nos novos céus e na nova terra de que nos fala o livro do
Apocalipse.
Termino com o desejo sincero de que a CGTP-IN prossiga
firme e com coragem a sua luta pela justiça e pela solidariedade.
Lisboa, 15 de Março de 1995

Cada homem e respeitado na sua dignidade
pessoal quando pode ser livre, fazer projectos,
ser solidário e responsável na vida.
Serão respeitadas as centenas de milhar
de desempregados ou em situação
de precariedade? Serão respeitados
os jovens sem trabalho, com contratos
a prazo sucessivos ou que, na escola
e na universidade, vivem já a angústia
e a incerteza de um emprego, ou os jovens
em formação profissional que vão
acomulando cursos e mais cursos
como meio de sobrevivência?
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ALGUMAS
OTAS
E REFLEXOES
SOBRE
A SITUAÇÁO
*
DA FAM~LIA

1.

Segundo dados do Censo 91, a dimensão média da família na Região Norte é de 3,4 pessoas, apenas suplantada pela
Região Autónoma da Madeira, onde a dimensão média era, então, de 3,8. O Alentejo e a Região de Lisboa e Vale do Tejo ocupavam os antípodas da escala, com 2,8 e 2,9, respectivamente.
Cerca de 70 por cento das famílias portuguesas concentravamse no Vale do Tejo e na Região Norte, com predominância evidente da zona Moral.

2.

É evidente que não se pode falar da família como se se
tratasse de um conceito ou de uma realidade sociologicamente
homogénea. As diferenças e as disparidades sócio-culturais são
por demais evidentes para autorizarem uma tal generalização.
No entanto, há problemas que parecem exprimir tendências globais, que importa ter em conta.

3.

Uma primeira observação é a de que. depois do questionamento a instituição familiar e ao casamento, verificada nos
anos 60 e 70, se assiste, desde a década passada, a uma revalorização do casamento e da família. Não foi encontrada uma alternativa funcional e credível para a partilha de vidas e de projectos, para a criação e a educação dos filhos. Ao mesmo tempo, porém, observa-se uma tendência para casar tarde, uma
maior taxa de separações e divórcios, uma crescente percentagem de famílias monoparentais, uma baixa acentuada da taxa
de natalidade.

4.

É evidente que não se pode falar da
como se se tratasse de um conceito ou de uma
realidade sociologicamente
As diferenças e as disparidades sócio-culturais
demais evidentes para autorizarem
são
tal generalização- No entanto, há problemas
que parecem exprimir tendências globais,
que importa ter em conta.

Estes fenómenos e tendências não podem ser compreeendidos fora de um contexto caracterizado pela liberalização dos costumes e das relações sociais, pelo predomínio dos
valores assentes no bem-estar, no prazer, no consumo e mesmo no desperdício.
A par disto, o assalariamento do trabalho feminino, juntamente com o alcance do movimento pelos direitos da mulher,
implicou alterações substanciais nos modos e estilos de vida e
nas atitudes perante aspectos da vida familiar outrora considerados naturais e inquestionáveis. Uma das consequências tem a
ver com o modo tradicional e estereotipado de encarar as tarefas domésticas e a educação dos filhos como competências da
es~~osa
e da m&, em detrimento da funcão de sustento económarido e pelo pai odesfasamento de ritmo
mica realizada
entre as mudanças no campo da vida profissional e as alterações de práticas na partilha de tarefas e obrigações domésticas
é, por vezes, geradora de tensões e conflitos, motivados pelo
sentimento de uma sobrexploração da mulher, sobre a qual
continuam, muitas vezes a recair todas as tarefas anteriores a
profissionalização, acrescidas agora de um horário de trabalho
fora de casa. -

5.

* Texto elaborado a partir da reflexão de urn grupo de cinco casais de Braga,
referenciado ao METANOIA.

Os problemas novos não se esgotam nos enumerados
atrás. Seria necessário incluir ainda as consequências decorrenteS da maior longevidade e do envelhecimento; a dissociação

entre a sexualidade, o casamento e a procriação; a evolução
das atitudes e comportamentos perante as crianças e a sua
educação; o impacte e o uso dos meios de comunicação social,
designamente a televisão, o cinema e o vídeo.
Em torno da instituição familiar desenvolvem-se discursos
de orientação por vezes bastante contraditória,que importa considerar mais de perto.

1

Um caso sintomático é o respeitante a vivência da sexualidade e a redução do número de filhos. Será, no entanto, legítimo
encarar este grave problema como se ele se ficasse a dever exclusivamente a pretenso egoísmo dos novos casais? Conhecendo, como conhecemos, a situaçao de casais que gostariam de
ter filhos (ou de ter mais filhos), mas que não os têm porque não
podem, será de perguntar se a decisão de não os ter constitui
uma manifestação de egoísmo ou uma opção de seriedade. E
não podem tê-los porque, nuns casos, a sua situação económica o não permite - no que certamente pesa o conjunto de exigências que a sociedade considera deverem ser satisfeitas para
uma adequada educação das crianças - e, noutros casos julgamos que em número muitíssimo maior -, porque as condições de vida, designadamente, a vida urbana, tornam a decisão
extraordinariamente problemática.
- Se a maternidade é encarada pelo comum dos empresários e dirigentes de administração pública como um "handicap"
severamente comprometedor da continuidade de um vínculo de
trabalho profissional já de si periclitante;
- se as disposições legais para a facilitação, quer as mães
quer aos pais, dos cuidados de amamentação, de saúde e de
educação são cada vez mais uma recordação do passado;
-- se a rede de creches e jardins de infância ou não existe
ou é deficiente no plano das condições de qualidade mínimas
em horário, pessoal e equipamentos;
- se, pelo menos em certos ramos profissionais, é precisamente aos jovens casais que mais dificuldades são criadas, em
termos de favorecer a possibilidade de uma efectiva vida em comum;
- se o'acesso a uma habitação condigna constitui uma miragem para largas camadas da população;
- se todos estes aspectos, enfim, se conjugam na vida concreta e quotidiana dos jovens casais,
bem se pode compreender os dramas destes e os riscos em
que incorrem por decisões precipitadas, tornando-se, além do
mais, evidente a vacuidade de certos discursos acerca do egoísmo, da mera busca do prazer, etc.
O que acaba de ser afirmado não é necessariamente contraditório com o facto de existir,-hoje em dia, uma tendência (uma
cultura ambiente) que tende a pautar-se pelas soluções fáceis e
imediatamente recompensadoras.Apesar de a voz da sabedoria
e as lições da experiência da vida ensinarem que tudo o que é
belo e bom pressupõe opções, renúncias, procuras e sofrimentos, a moda reinante - bem expressa nas ondas televisivas do
"prime time", TV1 incluída - afina mais pelo diapassão da publicidade ao totoloto: "é fácil, é barato e dá milhões".

Não querendo esconder nada nem dramatizar o que já de si
é dramático, pensamos que os problemas da família de hoje
não serão nem mais nem menos graves do que no passado: os
contextos são outros, as chagas são mais visíveis e talvez mais
diversificadas, mas a procura da felicidade através da partilha de
vida e da fecundidade do casal continua na ordem do dia.
Perante a complexidade das situações e a falta de soluções
miraculosas para os problemas, é maior a tentação de tomar as
formas do passado como referência a seguir em vez de procurar
estudar e compreender as situações e as procuras de hoje, incluindo os diferentes modos de tentar realizar valores de sempre
nas condições específicas de cada um.
Neste particular, não deixa de merecer uma denúncia frontal
a ausência de medidas sérias de apoio a família, nomeadamente por parte do Estado (apesar do foguetório que se fez por ocasião do Ano Internacional da Família, por exemplo). E positivo
que se apele a responsabilização da sociedade na procura de
formas mais imaginativas e eficazes de solidariedade. Todavia,
perante as situações gritantes, designadamente nos domínios
do emprego, da educaçao e da saúde, não é aceitável, do ponto de vista ético e político, que o Estado abdique das suas responsabilidades, sob a capa, aparentemente justificável, de dar
espaço a iniciativa privada e ao dinamismo do mercado.
Perante este quadro, a Igreja, firmada embora no anúncio
dos valores evangélicos, deve voltar a valorizar a dimensão política de tais valores, sob pena de, sensível que é aos dramas humanos, se remeter e ser remetida ao papel - certamente meritório, mas insuficiente - de enfermeira das chagas abertas pelas políticas neoliberais. A imagem de marca de uma orientação
pastoral desta natureza seria o clero a bradar dos altares contra
a laicizaçao dos costumes e contra os comportamentos e mentalidades contrários aos valores do Evangelho e os leigos, nos
anexos do templo, a distribuir a sopa aos pobres.
Os tempos revolucionários e ingenuamente utópicos já passaram, mas não passou, bem pelo contrário, a fome e sede de
justiça e a promessa das bem-aventuranças,
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Abro a Carta dos Direitos da Família e leio
o seguinte: "A família tem direito a uma morada
decente, apta para a vida familiar
e proporcionada ao número dos seus membros,
num ambiente fisicamente sáo, que ofereça
os serviços básicos para a vida da família
e da comunidade."
* síntese da comunicação feita a assembleia plenária da Conferência Episcopal
Portuguesa, em Fevereiro de 1994
**jurista

Gosto desta enunciação! Em primeiro lugar, lembra-me a
necessidade que a pessoa tem de possuir algo de seguro e
estável para viver. Uma morada decente constitui-se assim
num direito básico fundamental, de toda a família, de que não
devemos prescindir, mesmo considerando os tempos de incerteza e de complexidade em que vivemps.
A verdade é que existem núcleos irredutíveis de direitos
cuja garantia permite a construção de uma sociedade humanizada, o que está para além de modas ideológicas. Sabemos
que no nosso actual estádio de desenvolvimento o simples
funcionamento do mercado não satisfaz as necessidades humanas essenciais, pelo que se torna imperioso recorrer ao Estado e as instituições sociais no sentido de colmatar as insuficiências vividas. O que está em causa é o reconhecimento
pleno da dignidade humana, o qual exige um exercício constante, uma luta sem desfalecimento, pois o mais fácil é instalarmo-nos no esquecimento das coisas e das pessoas.
Em segundo lugar, há a ideia de que a morada decente é
bastante mais do que as simples paredes e tectos que estruturam a casa. Precisamos de um espaço adequado que garanta o exercício da privacidade de cada um, espaço apropriado a descoberta do significado e do sentido da pessoa,
umas vezes alcançada na solidão, outras vezes no encontro e
na comunicação com os outros. Para isso, é-nos indispensável um "espaço vital", onde se verifique o livre desabrochar da
personalidade, um lugar para respirar, ouvir, falar, sentir, amar
e ser amado.
Sei que tudo isto é, talvez, da ordem da evidência, mas
não deixa de ser estranho e paradoxal que a realidade social
desminta a cada passo o discurso moralista e abstracto que
produzimos. Por outras palavras, existem em Portugal milhares de famílias que estão muito longe de ter acesso a fruiçáo
de casas cujas mínimas condições e requisitos obedeçam a
ideia de habitação condigna. A crer na estimativa do Livro
Branco sobre a política de habitação em Portugal, publicado
em 1993, na sequência do I Encontro Nacional de Habitação,
precisamos de construir até ao final do século 500 mil fogos,
em ordem a assegurarmos as necessidades fundamentais
dos portugueses neste domínio.
Trata-se de um desafio formidável lançado a sociedade
portuguesa, de extrema importância e urgência e que deve
ser levado a sério, pois a falta de habitação constitui um problema que tem múltiplas incidências negativas na vida das famílias e da sociedade portuguesa.
Entre os efeitos negativos, destaco':
- os obstáculos a constituição e organização das famílias, especialmente para os jovens;
- o aumento das tensões e conflitos no interior das famílias e entre as diversas gerações dos seus membros;
- o proporcionar a descida da natalidade;
- o incentivo ao aumento dos insucessos escolares e as
condutas socialmente desviantes;
- a proliferação das barracas e dos bairros degradados;
- a não vivência dos valores culturais e dos direitos da cidadania.
Portugal tem vivido há décadas quase alheado de uma po-
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Iítica autêntica, congruente e integrada de habitação, longe
dos padrões médios alcançados na Europa. Não raro, a criação de medidas de política nesta matéria surge em resultado
da pressão dos agentes sociais, em momentos de crise, COmo aconteceu com a recente criação do Programa de Luta
contra as Barracas nas áreas metropolitanas de Lisboa e
Porto.
Aliás, e apesar de algumas ligeiras melhorias verificadas
nos últimos anos, continuam a espera da efectivação de cuidadas medidas políticas certos componentes desta questão
social. A título exemplificativo, pode-se enumerar as seguintes:
- uma definição clara das atribuições e competências da
administração central e local, de modo a poder-se terminar
com uma querela que tem gerado sucessivos impasses e
adiamentos;
- a constitução de instituições gestoras de fundos financeiros, capazes de suscitar um aumento de poupança nacional aplicada na habitação, reduzindo-se o investimento no
consumo e na especulação financeira;
- uma efectiva política de solos que permita reduzir os altos custos da construção, associados a especulação imobiliária e ao caos urbanístico; e a dinamização do mercado de arrendamento, a nível nacional, utilizando-se vários recursos,
especialmente uma criteriosa e inteligente legislação fiscal,
criando-se uma relação de confiança com o investidor, traumatizado há décadas e ainda hoje preso a fortes constrangimentos psicológicos;
- a aposta na capacidade de associação das famílias, incentivando-as a agruparem-se, constituindo instituições que
participem sob figurinos cooperativos, ou outros, na construção e gestão de parques habitacionais, diversificando-se os
agentes interventores no mercado;
- a reformulação das condutas políticas e das regras técnicas usadas nos casos de realojamento das famílias vindas
de bairros degradados - é chocante a ausência de uma adequada participação dessas pessoas e famílias integradas nas
operações de realojamento, desde o momento da feitura dos
projectos arquitectónicos e urbanísticos até a própria gestão
dos equipamentos.
A correcta política de habitação não se pode limitar a simples, embora necessária, construção de casas. Além disso, a'
política de habitação permite criar bases duradouras de uma
sadia organização social e tem efeitos multiplicadores positivos no desenvolvimento da economia, em especial em período de recessao económica, conforme reconheceu há pouco
tempo, o Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia.
Neste particular, há que constatar que a escassez de casas que se verifica no País, e em especial no mercado de arrendamento, vai dificultar a mobilidade demográfica na ocupação do território, a qual é requerida pelas alterações das
estruturas económicas e das empresas, cada vez mais
submetidas a lógicas de precaridade na sua implementação
territorial.
Estas transformações económicas são igualmente oca-

sionadas pelas designadas "tecnologias da informação", que
estão a modificar a paisagem e o modo de trabalhar criados
pelas anteriores revoluções industriais. E previsível que tais
transformações permitam uma espécie de "regresso ao lar",
pois parte importante do trabalho que hoje se realiza em fábricas e serviços centrais poderá vir a ser realizado em casa.
Deste modo, as questões relativas a quantidade, qualidade,
equipamento e localizaçáo das casas, vão certamente ganhar uma relevância no debate sobre o desenvolvimento do
País e na estratégia que for seguida de combate as injustas
desigualdades sociais. Em tudo isto que poderá fazer a
Igreja?
Sabemos que não compete a Igreja apresentar soluções
técnicas para as questões sociais. O realmente importante é a
decisão motivada de tornar a política de habitação uma das
prioridades nacionais, quer para as autoridades político-administrativas, quer para a sociedade portuguesa. E aqui estamos
diante de uma posição estratégica em que todos, em diversos
níveis, podemos actuar mediante um trabalho persistente de
sensibilização. Devemos encarar o assunto através da perspectiva do aproveitamento das oportunidades, pois está aberto um ciclo na vida portuguesa cheio de grandes desafios,
sendo importante mobilizar os portugueses especialmente para as acções ligadas a satisfação das necessidades humanas
fundamentais, atentas as graves carências que existem no tecido social.
Por outro lado, é cada vez mais importante aproveitar as
capacidades e energias criadoras das pessoas, incentivando
a sua organização e participação em organismos associativos emergentes da sociedade civil. Ao Estado e aos agentes
económicos cabem grandes responsabilidades, mas a sua
acção não esgota todo o campo de intervenção social. A
Igreja, através da actividade dos cristãos organizados em
grupos, movimentos e paróquias, não só conhece, como nenhuma outra entidade, a realidade concreta vivida pelas pessoas, como, muitas vezes, é ou pode ser a única voz amiga e
o apoio insubstituível daqueles que, pobres e excluídos da
sociedade, sofrem as tribulações de viver em barracas, em sítios degradados ou em casas sem condições de habitabilidade.
Não é possível, domingo após domingo, ouvirmos falar do
evangelho da comunhão e da reconciliação e admitirmos violações práticas dos mais elementares direitos humanos, mesmo ao nosso lado. Além disso, a habitação, conjuntamente
com a educação, o emprego e a saúde, constitui um dos temas privilegiados de promoção de iniciativas mobilizadoras
das famílias, num tempo em que se fala muito destas, mas em
que é vísivel a falta de convicção e de programas com sentido
útil e transformador da realidade.
O teólogo Juan Luís Segundo lembra-nos que é o dia de
hoje que nos constitui, em face de Deus, sermos únicos e irrepetíveis, pois estamos diante de situações e problemas que
só nós podemos resolver. Trata-se de uma fascinante ideia
que traz em si uma responsabilidade e uma proposta. Estaremos a altura do desafio? E, acima de tudo, temos mérito e
disposição para avançar?

viragem 23

Duquesne é uma cara conhecida da televisão, uma voz conhecida da rádio, mas é sobretudo um escritor.
Explorou todo o espectro do jornalismo, mas tem um dom
de ubiquidade tranquila e conseguiu edificar também uma obra
literária cujo floráo é a célebre "Maria Vandamme".

J. Duquesne realizou um velho sonho:
escrever uma vida de Jesus. Não a maneira
de um exegeta ou de um teólogo, mas como
romancista, com todo o seu calor humano;
e como historiador, com toda a sua
documentação. Levou quatro anos.
Uma aventura louca. Uma descoberta fantástica.
Entrevista de J.-P. Guetny na "L'Actualite Religieuse dans le Monde" (ARM) de
15 de Outubro de 1994
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ARM - Este "Jesus" é um velho sonho ou uma encomenda?
Jacques Duquesnes - Sou cristão, católico. Jesus interessa-me, vivo com Ele desde que nasci, por assim dizer. Há muito
tempo que sabia que escreveria qualquer coisa sobre Ele. Foi o
pedido de um editor que me empurrou para este trabalho. Pediu-me uma vida de Jesus para o grande público. Ora, graças
aos esforços dos exegetas e dos arqueólogos, conhece-se cada
vez melhor o contexto histórico da época.
P. - Tinha a impressão de que esses novos conhecimentos
dos especialistas nao estão a ser divulgados?
R. - Dei-meconta disso com o filme de Scorsese, "A Última
Tentaçáo de Jesus". Como jornalista veterano de assuntos religiosos, fui chamado a intervir sobre o que se sabe actualmente
de Jesus. Ao preparar o texto, tomei consciência do desfasamento entre os conhecimentos do grande publico e os trabalhos dos cientistas. Desejei, então, fazer divulgação, no melhor
sentido do termo. E comecei a sonhar fazê-la como romancista,
recriar atmosferas, para que o livro saísse vivo e permitisse o encontro com a personagem.
P. - Mediu bem a tarefa a que meteu ombros? Desde as
origens que se têm escrito sobre Jesus montes de livros em todas as línguas. Parece que há interpretações diferentes para cada um dos versículos dos Evangelhos...
R. - E até já apareceram livros inteiros sobre um versículo!
A partida, disse a mim próprio que seria talvez o 18.2230 a escrever sobre Jesus e que haverá milhares depois de mim. A minha ambição foi fazer o ponto num dado momento. Do que náo
suspeitava era da amplidao das pesquisas necessárias. Tive de
ler e reler cerca de 200 obras. Li e reli o Antigo Testamento por
focagens diferentes, visto que o Novo se refere muitas vezes ao
Antigo (até o Diabo, quando tenta Jesus, fala por meio de versículos bíblicos).
P. - Quais as suas conclusóes depois de todo esse trabalho?
R. - Julgava que sabia muito. Fiz descobertas fantásticas.
Poucos livros me apaixonaram tanto como este: foi um grande
acontecimento na minha vida.
P. - Escrever um livro sobre Jesus pareceria, a primeira
vista, uma escola de certezas: regressa-se as fontes, as origens. Afinal, é uma escola de dúvidas. As fontes são, em grande parte, cristãs. Retomando uma expressão de Bultman citada
por si, essas fontes nao são "fragmentárias e invadidas pela
lenda"?
R. - Não fui sujeito a dúvidas, pelo menos no essencial.
Mas é verdade que muitos elementos acessórios são lendas.
Bultman tinha o seu lado radical e gostava de afirmações bem
peremptórias, mas os sucessores maleabilizaram as posições.
Respondendo a primeira parte da sua pergunta, o público, em
geral, sabe muito bem que nem tudo no Evangelho é Evangelho
a letra, digamos assim. Há símbolos. Mas o símbolo dá acesso,

por vezes, a verdades mais importantes do que o simples enunciado dos factos.
P. - Fala de essencial e de acessório. Tomemos a concepção virginal de Jesus por Maria: o livro diz que não é afirmada
por todos os Evangelhos e que as primeiras comunidades cristas a ignorariam. E um pormenor?
R. - A concepção virginal só é contada por Lucas e Mateus; Jesus não se refere a ela. Paulo, que era um fanático da
virgindade, fala de Maria como "gunè" (mulher jovem) e não como "parthenos" (virgem). Compreendam-me bem: eu não digo
que a concepção virginal não existiu. Como disse o anjo Gabriel, "a Deus nada é impossível". Mas os historiadores não a
podem admitir como uma verdade evidente. Pode-se ver nela
um símbolo: sendo Jesus o novo Adáo, recomeça a partir de
nada.
P. - Outro problema: Jesus era filho único, como a Igreja
pretende, ou tinha irmãos e irmãs? Voltemos ao livro, em que
afirma que os judeus da época adoravam ter muitos filhos. Não é
verdade que os Evangelhos falam de "irmãos e irmãs" de Jesus?
R. - Falam, sim. Mas dever-se-á entender a expressão em
sentido estrito ou num sentido familiar alargado, tratando-se de
primos e primas? Em grego, faz-se a distinção entre irmao e primo, respectivamente "adelphos" e "alepsios". A Igreja nunca
pôs em causa o parentesco de outros irmãos, como o dos apóstolos Tiago e João. S. Paulo, que é o escritor do Novo Testamento mais próximo dos acontecimentos, distingue entre irmão
e primo: conta que encontrou Tiago, o irmao ("adelphos") do
Senhor, com Pedro, em Jerusalém. Nos Evangelhos, diz-se de
Jesus que Ele é o filho primogénito de Maria; se houve um que
nasceu primeiro, naturalmente é porque nasceram outros depois. E uma hipótese que me agrada. Penso que ainda haverá
no mundo descendentes de Maria e José, e gostava de os conhecer.
P. - Outro ponto delicado: os evangelhos da infância. Trataos como 'prefácios poéticos".
R. - Não sou eu que o afirmo. São os exegetas, cujos trabalhos são muitas vezes editados com o "imprimatur" da Igreja.
Poesia não quer dizer leviandade. Nos evangelhos da infância,
há símbolos formidáveis. Por exemplo, o facto de que os primeiros a reconhecer Jesus como Deus foram os pastores.
P. -Naquela época os pastores não tinham boa reputação.
R. - Pois não, passavam por ladrões, marginais. E os pastores são seguidos pelos magos, astrólogos vindos de um
Oriente impreciso, que não costumavam anunciar aos Judeus
senão catástrofes, em geral, invasões. Tudo, até os números,
tem o seu significado. Quando Jesus é apresentado no Templo,
aparece a velha profetiza Ana e o narrador dá conta do seu estado civil: tem 84 anos, viveu sete com o marido e enviuvou. A linguagem dos números é quase ininteligível para nós, mas no
tempo de Jesus era muito usada e preferida.
Portanto, as histórias da infância, que são as mais contestáveis no plano histórico, dizem-nos muito sobre Jesus.
P. - E o episódio da tentação no deserto?
R. - Mostra o que Jesus não quer ser, um mágico, que faz
milagres a propósito e a despropósito. Havia muitos, na época.
Também não é um chefe temporal, um rei. E levanta ainda a

questão subjacente: não há qualquer coisa de diabólico em todo o poder temporal? Porque o diabo faz compreender a Jesus
que, se o ajudar a ser rei, o vai tornar seu vassalo.
P. - Falemos de Caná. Faz uma bela descrição de um casamento judeu na época (quase ficamos a saber o menu do banquete!). No fim, esta pequena frase: "Caná não é um milagre de
tipo biográfico."
R. - A frase não é minha. É de Xavier Léon-Dufour,um exe' geta que pensa que o episódio de Caná constitui uma espéci,e
de grande prefácio ao Evangelho de João. João é paradoxal. E,
ao mesmo tempo, repórter, com o sentido da precisão e da cronologia, e criador de teologia, todo o tempo. Tem mais do que
um prefácio: o Prólogo e Caná. Caná está cheio de alusóes a
sentidos mais profundos.
P. - Poderíamos chamar-lhe "um milagre inútil"?
R. - Temos o hábito de considerar que os milagres "servem" para aliviar misérias. Isso não se aplica ao milagre de Caná, que ninguém pediu. As interpretações mais admitidas são
que Marja representa Israel, ou a Igreja. Israel está no fim da sua
missão; fez bem o seu trabalho, as ânforas esvaziaram-se. Seis
ânforas e não sete, que seria o número perfeito. E como as uvas
morrem para ressuscitar de outro modo, como vinho, passamos
da Antiga Aliança para a Nova, com a ressurreição de Jesus.
P. - O tema do pecado original aparece várias vezes no livro. Diz que Jesus nunca falou sobre ele.
R. - E é verdade que isso me impressionou: foi para mim
uma descoberta, um acontecimento na minha vida. Sempre me
senti atrapalhado com a ideia de uma falta cometida nem sei por
quem, que partiria em cascata, de geração em geração, e que
Jesus teria vindo resgatar. E a ideia de um Deus que se incarna
para "apagar a mancha original e aplacar a cólera do Seu Pai",
como cantávamos no "Minuit, chrétiens". Jesus vem, pelo contrário, acabar com os sacrifícios.
No Antigo Testamento, acaba-se com os sacrifícios humanos, quando Deus retém o braço de Abraão para que não imole
o seu filho. João Baptista vai mais longe: "Não sacrifiquem mais
animais. Basta que vos façais baptizar, que mudeis de ser e de
espírito." O próprio Jesus se faz baptizar; para Ele, o Templo
acabou, precisamente o lugar onde se sacrificava os animais.
"Sou Eu o Templo, sou o Cordeiro de Deus, sou Quem estabelece o laço entre Deus e vós." Imagine-se o impacte destas palavras. Se se acaba com os sacrifícios, o que vai acontecer aos
sacerdotes que vivem disso, em particular a "mafia" de Anás e
Caifás?
P. - Nessa frase vê-se desenhar a morte de Jesus... Mas
voltemos ao princípio. Põe de lado imagens bem arreigadas, por
exemplo, faz de Jesus o filho de uma pessoa distinta na sua
terra.
R. - Sim, naquela época, um carpinteiro era alguém importante, de uma profissão muito útil no mundo rural. Como os carpinteiros têm de seguir medidas muito exactas, atribuía-se-lhes
competência em matéria jurídica. Quando se julgava um processo no tribunal, perguntava-se se estava na assistência um carpinteiro ou filho de carpinteiro e, em caso afirmativo, era chamado como perito.
P. -Em todo o caso, José não era rico.
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R. - Sim, a avaliar pelos sacrifícios que oferece no templo.
Seria um homem de uma certa categoria, sem dinheiro, piedoso, casado com uma mulher sobre a qual o pouco que se conhece vem nos apócrifos.
P. - Mas Jesus era uma pessoa de cultura.
R. - Vemo-lo ler na sinagoga, escrever no chão. Conhece
bem os textos bíblicos, é um rabi.
P. - Galileu?
R. - Naquele tempo, dizia-se: "Se queres enriquecer, vai
para a Galileia; se queres tornar-te inteligente, para a Judeia." A
Galileia era uma região rica, fértil, mas os seus habitantes passavam por uns frustes. A Judeia era mais pobre, mas lá é que
estavam os intelectuais "encartados". Envaideciam-se por viver
no centro do mundo, perto do Templo e de Jerusalém, onde
Deus estava - ao mesmo tempo presente e ausente. Entre os
apóstolos, só havia um judeu, Judas. Todos os outros eram galileus.
P. - Descreva-meessa época.
R. - Perturbada. Havia lutas de classes (como diríamos em
terminologia moderna); havia também oposições religiosas,
nem todos acreditavam as mesmas coisas. Desdenhavam uns
dos outros.
P. - Os Romanos ocupavam o país.
R. - Nenhum povo tinha mais vontade de se desembaraçar
dos Romanos do que os Judeus. Há muitas pessoas a percorrer
os campos, anunciando que a situação não vai durar. Espera-se
o Messias para breve. O velho Herodes, que vai morrer pouco
depois do nascimento de Jesus, toma-se a si mesmo por Messias. Mas os Judeus detestam-no, porque não é judeu, mas filho
de uma árabe, porque ofereceu sacrifícios a Júpiter, porque mata muito, mesmo dentro da sua própria família. E uma detestação que exaspera o desejo da vinda do Messias.
P. - A dominação política é romana, mas a cultura é grega.
R. - Grega não pelo lado espartano... Reina um certo perfume de epicurismo, um culto do corpo, os cuidados com a indumentária. E os judeus têm medo de perder a sua identidade.
P. - Todos os judeus?
R. - Já assinalei que existiam, na sociedade judia daquela
época, categorias e classes. Os saduceus representam a aristocracia sacerdotal; mantêm o Templo, aceitam a influência grega,
comportam-se como colaboracionistas dos romanos. Era gente
geralmente corrompida, que fez enormes fortunas a partir da exploração religiosa. Na actualidade, chamaríamos "padrinho" a
uma pessoa como Anás, o antigo sumo sacerdote, diante de
quem Jesus compareceu contra todas as regras jurídicas.
P. - E os fariseus?
R. - 0s fariseus são senhores das sinagogas - diríamos,
hoje em dia, o "clero de base". Ao contrário dos saduceus,
crêem na vida eterna. Sao lideres da comunidade, razoavelmente progressistas.Através dos Evangelhos, temos deles uma imagem simplista. Ora eles são muito mais complexos do que se
julgava. Aproximam-se de Jesus pelo seu lado reformador. Como têm o sentimento de que a influência grega, propagada pelos romanos, põe em causa a identidade do povo de Israel, ostentam uma certa arrogância, um orgulho muito próprio. Pensam que são os únicos a manter Israel na sua vocação.
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Naquele tempo, dizia-se: "Se queres enriquecer,
vai para a Galileia; se queres tornar-te inteligente,
para a Judeia." A Galileia era uma região rica,
fértil, mas os seus habitantes passavam
por uns frustes. A Judeia era mais pobre,
mas lá é que estavam os intelectuais
"encartados". Envaideciam-se por viver no centro
do mundo, perto do Templo e de Jerusalém,
onde Deus estava - ao mesmo tempo presente
e ausente. Entre os apóstolos, só havia um
judeu, Judas. Todos os outros eram galileus.
Vamos criar uma nova sociedade
(não emprego a palavra "Reino", para ser mais
compreensível), porque somos todos filhos
de um Pai que nos ama. Jesus não pede
para nos cobrirmos de cinzas, para fazermos
sacrifícios. Pede para nos amarmos uns
aos outros. E os outros é toda a gente,
mesmo os inimigos.

p, -Desde a descoberta dos manuscritos de Qumrân, muitos autores sublinharam a proximidade entre Jesus e os essénios.
R. - Os essénios - alguns viviam nas cidades e casavamse, para perpetuar a raça - eram gente ascética e austera. Ao
contrário de Jesus. Em duas passagens de Mateus e Lucas, Jesus diz aos judeus: "Chamais-Me bebedor e glutão..." O modo
de vida de João Baptista era mais próximo do dos essénios.
P. - E no plano da doutrina?
R. - Os essénios diziam dos fariseus que eles eram "aligeiradores de regras". Para Jesus, os ritos só têm valor relativo. Os
essénios criticavam a aristocracia do Templo, mas também realizavam sacrifícios em Qumrân. Jesus proclama o fim dos sacrifícios, como o Baptista,filho de um sacerdote (Zacarias).
P. - Falemos de outro grupo, o dos zelotas.
R. - Tornaram-se-me simpáticos durante a ocupação [nazi,
da França]. Eu era adolescente e recebi um texto policopiado,
atribuído a Henri Guillemin: contava a Paixão de Jesus vista por
um zelota. Eu queria acreditar nos zelotas como se fossem resistentes, homens do "maquis". Na época de Jesus, havia movimentos anti-Romanos; havia bandos de piratas, escondidos em
grutas ao redor de Jerusalém, que roubavam os viajantes (cf. o
episódio do Bom Samaritano), mas não se pode falar de clandestinidade organizada. Os zelotas, propriamente ditos, vieram
mais tarde.
P. - Que retrato psicológico traçaria de Jesus?
R. - [Pausa.] Não sei se ousaria... [Mais uma pausa.] Parece-me claro que tem muito sentido do humor. Está muito próximo da vida das pessoas. Todas as parábolas contêm aspectos
concretos que nos dão muitas informações sobre a sociedade
da época. Por exemplo, o aspecto do desemprego, expresso na
parábola dos trabalhadores da décima primeira hora. Jesus respira alegria, convivialidade - veja-se todas as refeições em conjunto, que se repetem ao longo dos Evangelhos. A volta d'Ele,
homens, os apóstolos e os discípulos, mas também mulheres, e
até a mulher do intendente de Herodes. São elas que descobrem o túmulo vazio, elas que ficam ao pé da Cruz.
P. - Um Jesus feminista?
R. - Certamente. E nada masochista. Talvez tímido, fazendo esforço para ultrapassar alguma reserva. Não se "impinge"
- é um aspecto que me agrada.
P. - Como resumir a Sua mensagem?
R. - Vamos criar uma nova sociedade (não emprego a palavra "Reino", para ser mais compreensível), porque somos todos filhos de um Pai que nos ama. Jesus nao pede para nos cobrirmos de cinzas, para fazermos sacrifícios. Pede para nos
amarmos uns aos outros. E os outros é toda a gente, mesmo os
inimigos.
P. - O que vai mais longe que a Antiga Lei.
R. - Claro! Um historiador judeu contemporâneo, David
Flusser, dizia: "O amor dos inimigos é uma exclusividade de Jesus." Ensinamento difícil... Mas o chefe desta nova sociedade é
o pai do filho pródigo, o que perdoa 77 vezes a multiplicar por
sete.
P.- Está a dizer que a ideia de Deus como Pai não era corrente na época de Cristo ?

R. - ~ ã o não
, era. Ou, então, era um pai autoritário, fulminador. Mas o pai ao qual o filho se vem encostar - "abba", paizinho - foi Jesus quem o revelou. E ao cabo de 20 séculos ainda não o digerimos. Andamos na pré-história, com a ideia de
um Deus que opera por magia, omnipotente, um super-Luís XIV,
e não um Deus humilde, que sofre, que morre...
P, - Em que é que a mensagem de Jesus era tão revolucionária que o levou a morte?
R. - Em primeiro lugar: ao ler o episódio de Getsémani, tenho a sensação de que Ele teve medo de ser morto por uma má
razão, de que lhe fizessem um processo em falso. Cada vez que
é levado diante de uma autoridade, tenta clarificar a situação:
"Não pretendo ser o Rei dos Judeus, o meu Reino não é deste
mundo." Não quer ser condenado por um motivo político.
P. - Se o motivo não foi político, qual foi?
R. - Existe uma importante razão oculta: Jesus pôs em causa os saduceus e as suas fortunas. O outro motivo é mais propriamente religioso: Ele pretende ser o Filho de Deus, o que é
blasfémia para os Judeus. Para os Judeus, o próprio Messias
não é Deus, mas um enviado, um delegado.
P. -Ao ler os Evangelhos, tem-se a impressão de que os romanos tiveram um papel secundário na condenação de Jesus. A
responsabilidade essencial terá sido dos judeus.
R. - Pilatos era um duro. Há sobre ele testemunhos sérios e
demolidores. Entretanto, não era obrigado a fazer o que fez.
Mas, atenção, falar de "os Judeus" é demasiado englobante.
P. - Foram os saduceus?
R. - Exactamente. A partir de certa altura, grande parte dos
fariseus deve ter deixado correr.
P. - O processo foi precipitado?
R. -Sim, todas as regras foram ultrapassadas e com toda a
força. A Páscoa aproximava-se. Havia muitas vezes tumultos em
Jerusalém, com a multidão que lá se juntava. Numa reunião que
poderíamos chamar "do grupo da maioria", o grande sacerdote
Caifás tinha declarado: "Mais vale que um só homem morra para evitarmos aborrecimentos." Então, é a despachar: Jesus foi
crucificado a hora em que se começavam a imolar os cordeiros
para a Páscoa.
P. - Como é que reage o jornalista ou o historiador quando
os discípulos do Crucificado proclamam que Ele está vivo?
R. - Para mim, é a melhor prova da Ressurreição. No plano
histórico não se pode falar de provas, mas de presumibilidade.
O túmulo está vazio. Pode-se dizer que o corpo foi roubado história que se tem contado centenas de vezes -, mas Mateus
fala da guarda posta ao túmulo. E há os testemunhos de aparições. O mais forte e o mais antigo é o de Paulo: "Apareceu-me a
mim, que sou indigno como um aborto." Ainda se poderá dizer
que os que testemunharam sonhavam, que esperavam de tal
maneira a Ressurreição que a julgaram realizada. Não é esse o
caso de Paulo, que não estava a espera de nada. Os outros, de
resto, também não, pois estavam tão acabrunhados que já não
esperavam grande coisa.
Ainda outro ponto importante: são as mulheres que descobrem o túmulo vazio e que o vêm anunciar. Ora nenhum galileu
escolheria mulheres para este anúncio. Se quisessem ser acreditados, confiariam a proclamação a alguém respeitado, Nicode-

viragem 27

mos ou José de Arimateia, por exemplo, e sobretudo não a Maria Madalena, que uns diziam prostituta e outros alucinada.
A presunção mais forte reside nisto: os discípulos não eram
brilhantes, não ocupavam grandes lugares na sociedade, julgavam a aventura acabada - e criaram o cristianismo! Vê-los assim levantarem-se e avançarem, ao passo que uns dias antes
não deveriam estar muito longe da posição de Judas, é um espanto! Se tivesse havido manipulação, acabaria por se saber.
Mas eles, que já não acreditavam em mais nada, foram passando a acreditar em alguma coisa ao ponto de ficarem dispostos a
morrer por ela.
P. - Durante quatro anos, docunientou-se. Durante um ano,
viveu uma espécie de convivialidade com Jesus. O que é que,
essencialmente, lhe ficou?
R. - O Pai do filho pródigo é o que é para mim essencial.
Também o "Amai os vossos inimigos!" e o "Arrependei-vos!", no
sentido de mudar de espírito, de maneira de ser. Jesus chama a
uma vida exigente, mas não apertadinha, fechada - uma exigência de amor que é muito mais' rude do que as exigências
postas pelas leis e pelas regras.
P. - No seu livro não fala, praticamente, da Igreja.
R. - E que não se fala da Igreja nos Evangelhos. Mas se
não existisse a Igreja, eu, Jacques Duquesne, não teria feito a
descoberta que fiz. A Igreja é que impede que Jesus se torne
um livro numa prateleira de biblioteca. Graças a Igreja , Ele torna-se para nós uma,pesÇoaviva, de Quem se transmite a mensagem e a memória, e Que vive para sempre. E Que continua a
dinamizar pessoas, como aconteceu com os pobres diabos dos
apóstolos ... os quais, mesmo depois d a Ressurreiçáo, continuam a julgar que Jesus vai estabelecer um reino terrestre. Decididamente, não eram rápidos ...

ALGUMASNOTAS DA TRADUTORA
I - Claro que o "Jesus" de Jacques Duquesne desenterrou
os machados da guerra. Logo dois meses depois do lançamento do livro, o editorialista da "L' Actualité Religieuse dans le Monde" dedica-lhe o editorial, a que dá o título "Touche pas a mon
Jésus" ( alusão ao "slogan" "Touche pas a mon pote", da primeira grande campanha dos jovens contra o racismo em França) e do qual transcrevo o parágrafo final:
"Jesus é objecto (que palavra escassa!) de um acto de Fé.
Mas a Fé não pode conter-se em círculo fechado; tem de explicar os seus fundamentos, as suas razões. Como dizia S. Pedro,
o cristão tem de dar conta da Esperança que mora nele. Tem de
mostrar aos outros que essa esperança não é a projecção fantasmagórica de um grupo de iluminados. Não é só legítimo, mas
também necessário, utilizar os recursos das ciências históricas e
exegéticas (...).
O êxito de livraria que foi este livro agudizou os pruridos como escreveu Henri Guillemin, Jesus é sempre um acontecimento... Vários bispos franceses exprimiram as suas reservas e
"
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pediram análises escritas a dois exegetas católicos muito conhecidos, Charles Perrot e Pierre Grelot.
Segundo a ARM de Janeiro último, Charles Perrot escreve:
"O livro, em geral, respira convicção crista. O cuidado de uma
apresentação que se quer historicamente fundada inspira confiança e a figura de Jesus ressalta destas linhas de maneira dinâmica, festiva e optimista, capaz de interessar os nossos
contemporâneos. E um esforço jornalístico valoroso e meritório. "
Perrot não deixa de se inquietar com diversas asserções
expressas sem comentários e com o risco de levar os leitores
a pensar que existe uma oposição radical entre a asserçáo
teológica e a verdade histórica. Critica também o emprego da
metodologia histórica sem mediação linguística, social e eclesial.
O que escreve Pierre Grelot é uma lista de aproximações e
erros que encontra em /'Jésus" sobre a Sua infância, vida pública, morte e ressurreição, com um tipo de irritação clerical de especialistas e responsáveis, sobretudo em relação a temas que
sempre foram questão na história do cristianismo e que continuam a ser debatidos entre os estudiosos.
Desde o Vaticano I1 que se esperaria que o clima eclesiástico de propensão as condenações estivesse mais aliviado. Mas,
como diz o próprio Duquesne, "estas pessoas querem fazer-nos
dizer o que elas têm medo que digamos".
2 - Eu li o livro. Gostei muito; como um grande alívio, uma
claridade calma. Algumas Niterpretaçóes parecem-me mais
apressadas ou demasiado "interpretativas" (como, aliás, na entrevista). Mas em tudo o que lemos se encontra motivos de concordância ou não, de gosto ou desgosto. E que um livro destes
não pretende, o que seria uma aberração em última análise cómica, ser um dogma! ... Pretende, como o autor disse expressamente, pôr ao alcance dos "simples fiéis" (quem me dera a mim
ser simples e fiel!!) as novas perspectivas a que vão chegando
historiadores e exegetas e que não saem dos seus gabinetes,
das suas reuniões, das suas publicações eruditas. Como "Jésus" começa, os doutores da Lei encantaram-se com a conversa
de Jesus e esqueceram-se das Marias e dos Josés, que nós somos, a porta. .

3 - Já agora, falo-vos de outro livro muito interessante, trabalhado com a massa que é o acervo de novas iluminações históricas sobre a época de Jesus. Chama-se "Judas Iscariote" e é
um romance de 7993: assinado por Dominique Reznikoff (ed.
Actes Sud).
Dá-nos informação segura e vivíssima sobre a vida na Palestina naquele tempo, os grupos insurrectos contra a ocupação romana, as preocupações espirituais, políticas e policiais.
Por outro lado, é um romance de alta espionagem em país
ocupado, implicando várias esferas do poder (inclusive e maximamente a religiosa), poder que acaba por envolver e destruir
os peões que fazem o "trabalho" de campo. Judas pertence aos
serviços policiais do Templo, e destacado para seguir de perto
mais Aquele agitador, e depois ...
Maria A. Pinto Correia

HESSUSCITADO
.

Tolentino Mendonça

((QuandoNarciso morreu, as flores do campo
ficaram desoladas e pediram ao lago algumas
gotas de água para chorarem com ele.
- Ah! - respondeu o lago - Se todas as minhas gotas de água fossem lágrimas, não eram
ainda suficientes para chorar Narciso. Eu amo-o.
- Ah! - acrescentaram as flores do campo. Narciso era tão lindo!
- Ele era lindo? - perguntou o lago.
- Quem poderia saber melhor do que tu?
Ele estava sempre debruçado nas tuas margens
a contemplar a sua beleza nas tuas águas.
- Eu amava-o - respondeu o lago -, porque,
quando ele se debruçava sobre as minhas
águas, eu via o reflexo das minhas águas
nos seus olhos.))(Oscar Wilde)

I.Mais difícil é acreditar na morte
Jesus falou diversas vezes da Sua morte e ressurreiçáo próximas aos discípulos. E eles revelavam dificuldades e resistências, não tanto em relação a ressurreição quanto a Sua morte.
"Jesus começou a instruir os discípulos: o Filho Homem deve sofrer muito... ser morto e, três dias depois, ressuscitar. Dizia
isto abertamente. Pedro, chamando-o a parte, começou a contestá-lo..." (Mc 8,31-33).
No Evangelho de Marcos, por exemplo, é claro que não se
passou a creditar em Jesus por causa das Suas aparições como
ressuscitado, mas sim por causa da Sua morte exemplar.
11. Acredita na Ressurreição quem acreditar na força profética daquela morte
Escrevia E. Balduci: "Pode acontecer que a pessoa mais
egoísta acredite na ressurreição. Isso é uma fé que a legitima, a
assegura e, sobretudo, nada lhe pede em troca de muito vital."
Podemos dizer o mesmo da fé na morte de Jesus?

111. A Ressurreição-acontecimentoe a Ressurreição-processo
"Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras; que apareceu a Cefas, e depois aos doze. Em
seguida, apareceu a mais de quinhentos irmãos ao mesmo tempo... Mais tarde, apareceu a Tiago, e depois a todos os apóstolos. Finalmente, como a alguém nascido na hora errada, também me apareceu a mim" (1Cor 15, 1-11).
Este texto, escrito durante o Inverno de 53-54, é um dos primeiros testemunhos escritos da Ressurreiçáo. Nele não se estipula um tempo antes ou depois da ascensão, antes ou depois
de um período delimitado, para ocorrer uma manifestação do
Ressuscitado. Aparentemente, um apóstolo poderia ser "chamado" por Jesus em qualquer tempo e lugar.
A aparição começou por ser sinal de comunhão, de participação no destino e na missão de Jesus e era alargada a uma
comunidade vasta de irmãos.
Nos relatos evangélicos vamos verificar uma deslocaçáo na
trajectória das aparições do Ressuscitado. Passa-se lentamente
da comunidade para o grupo e, finalmente, para o líder.
/V. Uma comensalidade que inaugura o Reino
"Em todas as sociedades, sejam elas simples ou complexas,
o acto de comer representa a maneira básica de se iniciar e
manter relações humanas... Quando o antropólogo descobre,
quando e com quem se dáo as refeições, pode deduzir quase
tudo..." (Farb e Armelagos).
A Ressurreiçáo náo é um sonho extasiante ou um futuro
desligado da existência. Ela tem consequências existenciais e
sociais imediatas.
Talvez o paradigma mais forte da "Ressurreição já presente"
seja o da comensalidade. Pelo que ele traduz de novo no entendimento da relação entre os homens (uma mesa universal, náo
parcelar; mesa de irmãos), de uma vida que se faz serviço de
paz, na entrega e na partilha, de um pão repartido numa mesa
improvisada até que Ele venha.
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ACERCA
DA RESISTENCIA
DOS FILHOS
E DAS FILHAS
AO SEU SANTO
PADRE

.

Ottmar Fuchs, Norbert Greinacher, Norbert Mette
e Hermann Steinkamp*

Desde há tempo que Se vêm multiplicando
na Igreja Católica Romana processos
de um número
que provocama
cada vez maior dos crentes. Na opiniáo
de muitos, isto tem a ver com uma perplexidade
existencial que se pode transformar
num questionamento profundo e na crise
da própria fé.
* Ottmar Fuchs (de Bamberg), Norbert Greinacher (de TubingenJ,Norbert Mette
(de Paderborn) e Hermann Steinkamp (de Munsttw), teólogos pastorais católicos, tornaram público este texto em 31 de Outubro de 1994, data em que se assinalava o
aniversário da afixação por Martinho Lutero das suas 95 teses críticas em relação a
Igreja Católica e ao papado no portal da igreja do castelo de Winenberg.
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1. SINTOMAS
DE UMA AGONIA

Quando pessoas de mais idade, que puseram a sua vida inteira - a título quer profissional quer honorífico - ao serviço da
sua Igreja, são assaltadas por dúvidas sobre se o seu empenhamento teve algum sentido, quem pode passar por cima disso indiferentemente? Dado que a maior parte dos mais novos já não estabelece uma ligação e uma relação afectiva idênticas com a Igreja, talvez Ihes sejam poupados alguns problemas e algumas crises. Mas o que significa isso para o futuro da Igreja?
E claro que é redutor pretender imputar as crises cada vez
mais agudas da Igreja Católica apenas a causas de origem interna. Os processos de transformação social de uma época e as
profundas modificações da consciência individual e colectiva que
os acompanham exercem a sua acção. A religião não desaparece, antes muda radicalmente; também aqui se faz sentir de forma
imponderável a modernização social, com as suas tendências de
individualizaçáo e maior pluralidade.
É exactamente com esta modernização que a Igreja Católica
experimenta dificuldades, desde o início. Só do Concílio Vaticano
II pareceu, finalmente, resultar uma orientação para o futuro sobre o reposicionamento da Igreja Católica perante a sociedade
moderna. Mas as promessas de uma reforma fundamental da
Igreja que ele encerrava não se concretizaram, como se pode verificar a 30 anos de distância - pelo contrário. Um espírito de
crispação e uma prática de suspeição e condenação das aberturas dominam o actual clima da Igreja. Isso manifesta-se de forma
clara sobretudo numa série de documentos do P a ~ aou do VatiAssim:
- em vez de se entender a Igreja como o povo de Deus, voltou a surgir uma concepqão unilateral e hierárquica;
- em vez da descoberta dialoga1 da verdade, uma doutrinação que se reclama definitiva;
- em vez de uma abertura ecuménica, a reivindicação de
uma clara posição de primazia, de ser a única verdadeira Igreja;
- em vez do respeito pela decisão individual consciente e
responsável, a subordinação da consciência ao magistério como
instância objectiva da verdade;
- em vez do reconhecimento da imutabilidade do sentido do
Credo, a sua degradação num eco da proclamação de dogmas
eclesiásticos;
- em vez de um novo entendimento do serviço religioso, já
iniciado e inspirado na tradição do Novo Testamento, segundo o
qual as mulheres não mais seriam excluídas, uma reclericalização
marcada pelo sexismo.
O alcance das medidas disciplinares foi demonstrado recentemente pela carta da Congregação para a Doutrina da Fé aos
bispos, a propósito da participação na eucaristia de crentes divor
ciados que voltaram a casar: até os bispos que se apercebem
das necessidades espirituais de pessoas que sofrem nas suas
igrejas e, sem quererem questionar a doutrina, pretendem fornecer as almas que têm a sua guarda soluções pastoralmente responsáveis para tais situações são repreendidos pela mais alta autoridade da Igreja. Quando a própria colegialidade entre os bispos é menosprezada desta forma, não é de admirar que o apelo a
uma co-responsabilização de todos os crentes na missão de sal-

vação da Igreja, que Ihes advém do Baptismo e do Crisma e que,
no fundo, não Ihes pode ser retirada, caia efectivamente no vazio.
O uniformismo e o centralismo voltam a surgir na Igreja Católica.
Que isso se manifesta na atmosfera interior da Igreja é persistentemente perceptível quando se ouve como alguns
- pais comprometidos com a Igreja se lamentam da inutilidade dos seus esforços para que esta se transforme em algo de semelhante a uma terra de acolhimento para os seus filhos; alguns
pais conseguem mesmo entender a atitude dos filhos, dado experimentarem eles próprios profunda indignação;
- professoras e professores de religião se queixam de que
os seus esforços empenhados para despertar algum interesse
pela religião e pela fé entre os jovens são contrariados pela forma
como a Igreja se apresenta oficialmente;
- sacerdotes exaustos e esgotados declaram estar a beira
do colapso, por terem cada vez mais paróquias para administrar e
cuidar e já não terem tempo nem forças para a sua missão de salvadores de almas;
- leigos que desempenham uma função honorífica na Igreja
começam a duvidar e se interrogam sobre se não será mais válido empenharem-se de outra forma na construção do Reino de
Deus;
- sacerdotes e colaboradores e colaboradoras leigos, há
muito tempo activos na Igreja, não conseguem compreender por
que razão não podem continuar a desempenhar o seu trabalho
na Igreja devido a uma estigmatização do direito canónico;
- colaboradores e colaboradoras no trabalho da Igreja com
os jovens se sentem atingidos pela suspeiçáo geral de estarem a
afastar os jovens da Igreja e das comunidades religiosas;
- estudiosos de Teologia se vêem desencorajados de anunciar nesta Igreja a mensagem libertadora e rejubilante do amor de
Deus pelos homens; não é por acaso que decresce rapidamente
o número de jovens que enveredam por um curso de Teologia.
Tem vindo a aumentar drasticamente a frustração e a resignação entre aqueles que ainda se empenham. Não são poucos os
que se afastam ou viram definitivamente as costas a Igreja. A impaciência grassa entre os restantes; já não estão dispostos a esperar mais. Para um número crescente de católicos e católicas e
de círculos representativos da Igreja, até a atitude conformista
dos bispos se torna incompreensível.
Pedem a palavra e tomam posição contra práticas e afirmações da Igreja que são, para eles, intoleráveis. Não é possível ignorá-los. São de referir:
- a exigência da Comissão Central dos Católicos Alemães
de pôr definitivamente termo a funesta prática da Igreja de recusa
de diálogo;
- os inúmeros protestos de associações de jovens (e não só)
contra a determinação da Conferência Episcopal Alemã no sentido da reestruturaçãoda pastoral da juventude;
- a clara aceitação dos jovens manifestada pelas pessoas
que fizeram votos religiosos também e precisamente no domínio
em que a maioria desses jovens já não corresponde as representações morais oficiais da Igreja, nomeadamente no que respeita a
uma sexualidade plena e responsável;
- a recusa, no seio do povo e da Igreja, da proibição papal
da ordenação de mulheres como decisão definitiva.

É claro que é redutor pretender imputar as crises
cada vez mais agudas da Igreja Católica apenas
a causas de origem interna. Os processos de
transformaçao social de uma época e as
profundas modificaçóes da consciência individual
e colectiva que os acompanham exercem a sua
acção. A religião não desaparece, antes muda
radicalmente; também aqui se faz sentir de forma
imponderável a modernização social, com as
suas tendências de individualizaçáo e maior
pluralidade.
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2. A ATITUDE TODO-PODEROSA E IRRACIONAL DA IGREJA
COMO ANTECEDENTE DA CRISE

A actual escalada de exercício do poder por parte da Igreja
Católica, que revelam, no seu conjunto, os casos acima referidos,
é sentida por muita gente de forma semelhante a um acontecimento que vivemos recentemente na Alemanha: o prelúdio da derrocada de um regime totalitário que não quis aceitar, até ao último
momento, a realidade de uma perda em massa das fidelidades.
Esta associação de ideias é desencadeada pelo aumento das decisões autoritárias e das proibiçóes de se discutir - a mais marcante das quais diz respeito a ordenação de mulheres.
Em largos círculos das esferas de crentes, presume-se uma relação entre o estilo autoritário de chefia das hierarquias eclesiásticas e o seu medo de uma perda ainda maior de influência. Muitos
cristãos sentem que as autoridades religiosas já nada têm (nem
querem ter) a ver com as suas próprias vidas. Sentem a desumana
"fidelidade aos princípios" como cínica e de um constrangedor
menosprezo pela sua realidade de vida e de fé.
A consciência envergonhada de antes não terem protestado leva muitos cristãos a recusar aceitar por mais tempo a situação actual. No povo de Deus, cresce a consciência de que o poder deve
ser sempre legitimadotambém por aqueles sobre quem é exercido.
A indignaçáo sentida em todo o mundo em relação a política
fundamentalista do Vaticano por ocasião da Conferência do Cairo
sobre a População, em Setembro deste ano, corresponde, em largas camadas da Igreja, a suspeita de que o objectivo último do
controlo da sexualidade humana é o domínio sobre espaços de liberdade individual. A essa atitude dominadora é subordinada a
apreciação de situações sociais importantes e contradições económicas. Em contraste com a fixação no domínio da sexualidade,
outras questões centrais da fé e necessidades de orientação do
homem moderno aparecem como secundárias.
A recusa maciça dos cristãos a deixarem-se tutelar pela Igreja
em questões de consciência pode-se entender como uma revolta
da consciência colectiva dos baptizados, em vez de estar sempre
a atribuir tais recusas unicamente a chamada "consciência equivocada".
A estratégia de personalização de conflitos estruturais, que
equivale muitas vezes a exclusão da participação em actos sacramentais, e actualmente sentida pelas pessoas que dependem materialmente da Igreja como uma ameaça fundamental. Este medo
profundamente enraizado repousa, em muitos casos, em exageros de poder e ameaças de sanções da Igreja, interiorizados ao
longo de toda a vida ("o poder divino") e que actuam em regiões
desconhecidas da vivência humana.
Só estes aspectos inconscientes-irracionaisda relação poderfraqueza explicam a silenciosa saída em massa, da Igreja, de muitos cristãos, acompanhada de sentimentos quer de grande confusão quer de uma raiva fria.
Aí, os homens utilizam o progresso da era moderna para se
subtrair a sançóes que, antigamente, tomavam a forma de práticas
de aniquilação perigosas para a vida. A relação ambivalente de círculos fundamentalistas da Igreja com a história da liberdade social
poderia - esta suposição está em aberto -ter a ver com a perda
de tais possibilidades de penalizaçao existencial.
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Entretanto, cresce a oposição das "filhas e filhos" tornados
adultos contra o seu "santo padre". Chega-se a desobediência civil dos fiéis. No comportamento prático das cristãs e dos cristãos,
já há muito que isto se observava, como o prova inequivocamente
o incumprimento da norma relativa a utilização de métodos anticonceptivos estabelecida pela encíclica "Humanae vitae" (1968).
No caminho para a consciencializaçáo do povo de Deus, a declaração de Colónia [de um grupo de teólogos alemães] de 6 de
Janeiro de 1989 desempenhou um papel muito importante. A oposição aos abusos de poder e a pretensão de deter a verdade absoluta das autoridades eclesiásticas católicas deixa de se circunscrever a pequenos grupos, expandindo-se, nos últimos meses, a
círculos muito amplos. Vemos aí sinais de esperança de uma
consciencializaçãodo povo de Deus.
A presidente da Liga Alemã das Mulheres Católicas, Irmgard
Jalowy, expressou publicamente a sua compreensão pela saída
de mulheres católicas da Igreja.
Rita Sussmuth, presidente da organização feminina da CDU
[Uniáo Democrata Cristã] e que também preside ao Bundestag,
associou-se a Irmgard Jalowy nas críticas as atitudes do Papa. Vozes oficiais da comissao central dos católicos alemães criticam o
facto de a posição do Papa ignorar as necessidades das pessoas.
Setecentos sacerdotes e leigos da Rede de Colónia reagem com
"consternação e ira" a carta de Roma. O Círculo de Freckenhorst,
um grupo de solidariedade de sacerdotes e leigos da diocese de
Munster, declara: "A nossa prática é diferente daquela que Roma
agora nos exige - e mantê-la-emos."
O povo de Deus encaminha-se, na sua esmagadora maioria,
para uma consciencialização própria e já não se deixa intimidar
pelos métodos tradicionais do medo do inferno, como de novo ensaia o Papa no seu recente livro "Atravessar o Limiar da Esperança". Muitas cristãs e cristãos reconheceram consciente ou inconscientemente que também na Igreja Católica não se pode pôr em
causa determinados progressos dos nossos tempos, como - e
sobretudo - o do reconhecimento dos direitos humanos.
No que diz respeito a "crise pastoral" da Igreja, por via da qual
cada vez mais comunidades religiosas não dispõem de um pároco próprio e se vêem defraudadas nos seus direitos fundamentais
a celebração da eucaristia e a um acompanhamento da comunidade, a hospitalidade ecuménica adquire uma importância cada
vez maior. Colocados perante a alternativa de não poder celebrar
a eucaristia ou participar no sacramento da comunhão com os
protestantes, já não excluímos esta última possibilidade. E necessário reconhecer também eclesiasticamente a condução da comunidade efectivamente desempenhada pelos laicos até ao pleno
poder de presidir a celebração da eucaristia.
Em todas estas manifestaçóes críticas e, portanto, no empenhamento pleno de vitalidade de cristãs e cristãos, sobretudo ao
nível das comunidades, vemos sinais positivos na maturidade do
povo de Deus e exortamos a que prossigam este caminho de
maioridade assim iniciado, cheios de esperança e de uma serena
compaixão.

O CASO

JACQUES
E JOAO
PAULO
(in "Nouvel Obse~ateur",Janeiro de 95)

.

Jacques Juillard

Entre Jacques Gaillot, símbolo do cristianismo
dos pobres, e João Paulo II, revolucionário
em matéria política e reaccionário em matéria
de costumes, o jogo é formidável.

Neste caso do bispo de Evreux, o mais importante não é a
sua destituição, mas as reacções de indignação que suscitou.
Em primeiro lugar, devidas a hostilidade (que se tornou sistemática nas nossas sociedades) face a todas as medidas autoritárias para com vedetas dos "media". Há uma solidariedade espontânea que aparece logo: foi bem visível na televisão. Vivemos em sociedades bem tranquilas que têm necessidade de rebeldes e fazem grande consumo de não conformistas. Diante de
uma situação nova, começa-se por reclamar um debate, como
na televisão; é a religião democrática por excelência, que acaba,
muitas vezes, por ocultar o objecto do litígio: "proibição de proibir" e diálogo obrigatório.,Desde1968 que a pequena burguesia
se tornou alérgica a toda a disciplina colectiva.
Em segundo lugar, é verdade que o clero francês e, com
ele, uma parte dos fiéis suportam mal a "retoma" de autoridade
empreendida pelo papado. Têm a sensação de ser governados
de maneira autocrática e como que em país conquistado. Juntase a isto um galicanismo sempre pronto a despertar. São então
invocadas as tradições eleitorais das igrejas primitivas: "nullus
detur invitis episcopus", não se impõe um bispo contra a vontade dos fiéis.
O papa João Paulo II pode bem suscitar, onde exista fé popular, um entusiasmo sem precedentes - na Irlanda, na Polónia, na América Latina, nas Filipinas. Os que o acusam de ruptura com o nosso século deviam prestar bem atenção a essas manifestaçoes. Isso não impede que o mesmo Papa seja muito mal
suportado pelo que se poderia chamar "as classes médias da
cristandade1'.Ao passo que os projectos de reconquista conduzidos por João Paulo II a escala mundial se baseiam na restauração da autoridade hierárquica e intelectual, juntamente com o
desenvolvimento da fé nas massas - populismo e autoridade
-, as tais classes médias aspiram a um governo democrático
da Igreja.
Do lado do Papa, proclamação do carácter libertador do
Evangelho e da sua alteridade absoluta em relação ao estilo do
mundo; do outro lado, a necessidade de reconciliar a Igreja com
a modernidade. Para dizer a verdade, este debate dura há dois
mil anos ... E bem difícil aplicar uma fórmula única de governo a
Igrejas nacionais, com evoluções e necessidades tão contraditórias. A estratégia de João Paulo II aplica-se com prioridade ao
Terceiro Mundo e aos países do antigo bloco comunista, em detrimento dos países industrializados - como se ele desesperasse provisoriamente destes últimos, rendidos a uma espécie de
protestantismo liberal e racionalista.
Em terceiro lugar, outra causa de incompreensão entre Roma e os fiéis do mundo rico: entre estes, estão a desenvolver-se
novas aspirações a uma Igreja dos pobres, dos oprimidos, dos
excluídos. Germina, a um nível ainda muito subterrâneo, uma
espécie de evangelismo sentimental, mais próximo do espírito
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carismático do que de S. Tomás de Aquino. Recordemos o que
foi, no século XIII, no seio da ordem franciscana, o desenvolvimento da dissidência dos "fraticelli" e dos observantes, partidários da pobreza e da reforma espiritual. Hoje em dia, o Abbé
Pierre, a madre Teresa, a irmã Emmanuelle, são figuras emblemáticas de um cristianismo pobre, que encontra ressonâncias
em todo o Mundo. São teologicamente ortodoxos, mas revoltosos face a autoridade, personagens excepcionais, como ilhotas
de fervor num oceano de incredulidade que procura de emoções caritativas. São o ramo crístico do movimento humanitário,
como Bernard Kouchner, e alguns outros são o ramo humanista. Quase todos são temíveis manejadores de símbolos, a maneira de S. Francisco de Assis.
Mons. Gaillot, com um sentido apurado dos "media" e mais
sofisticação, está ligado a essa corrente. No próprio seio da sociedade de consumo, existe em suspensão na atmosfera do
nosso tempo uma espécie de franciscanismo compensador,
com o que isso comporta de evangelismo, de exaltação, de
gosto da Natureza, de provocação, até de exibicionismo, associados a crítica da instituição, implícita ou explícita.
Ora acontece que, a cabeça da instituição se encontra um
formidável lutador, atleta da fé, convencido também, a sua maneira, da primazia do espiritual. Revolucionário em matéria política e social, reaccionário em matéria de costumes. Entre eles, o
jogo é explosivo. Eis porque; se a fé está em regressão no mundo ocidental, o espectáculo que ela dá não pára de ocupar os
"media".

Judas do que com Barrabás? São mais escandalosos os homossexuais do que os leprosos? Parece pior dar um abraço a
um muçulmano do que ao filho pródigo?
Digo-te o que penso: deve haver aí alguma manigância estranha aos Evangelhos. Queres uma prova? O grande sorriso
(na televisão, mais uma vez) do patriarca da Frente Nacional
quando se noticiou a reprimenda do nosso caro Jacques. Sentime mal, confesso-te, com essa coabitação de imagens, que tornava evidente a coexistência de uma colusão real nesse opróbrio.
Consolei-me um bocado ao constatar que a minha perturbação era largamente partilhada por todos os cristãos de Evreux,
dos comerciantes aos muito pobres, dos leigos aos padres. Raramente tinha visto tantas lágrimas no ecrã durante um telejornal. E pensei que um pastor capaz de obter uma tal unanimidade na afeição, desde o Abbé Pierre até ao "maire" comunista,
era seguramente um bom mensageiro da palavra divina. Mas a
"régie" do Vaticano não acha.
Preocupo-me com a instrução das novas gerações; por isso,
não ponho de parte, a curto prazo, a minha militância na organização de um concílio que possa clarificar a grave questão de
saber como distinguir, na amálgama dos programas, as emissões que seriam "religiosamente correctas".
Para já, caro José, é preciso recomendar muita prudência
ao teu filho. Conheço a sua louvável tendência para evangelizar os publicanos e outras pessoas de má vida. Mas, se ele
exagera no papel de profeta-saltimbanconos palcos de província, arrisca-se as mesmas arrelias que o Jacques. Não se desafia impunemente os guardiões dos dogmas católicos. Previne Jesus de que eles seriam bem capazes de o fazer sofrer um
calvário...

Epístola
(in "Le Monde", 16 de Janeiro de 95)

Caro José
Não consigo compreender porque é que o conselho superior da "vaticanaria" audiovisual decidiu privar de antena o nosso irmão Jacques, que não tinha equivalente, como reconhecerás, para procurar as ovelhas dispersas através dos ecrãs da televisão. Não quero,crer que os escribas pontifícios tenham tomado o partido dos fariseus baseando-se em calúnias. A julgar
pelas peças do "dossier" acusador exposto na televisão francesa, não vejo o que possa justificar o seu castigo, como se fosse
um qualquer animador de rádio culpado de blasfémia. Nem
concebo como é que a alta autoridade eclesiástica julgou intoleráveis os actos deste apóstolo da caridade pelo único motivo de
se prestar aos jogos dos nossos tempos mediáticos.
Peço-te, meu sábio José, que me esclareças. E mais inconveniente para um bom samaritano frequentar as pecadoras francesas do que as da Galileia? E mais comprometedor falar com
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"NAOESTOU PREPARADO PARA ME CALAR"
(in 'TJewsweek",30 de Janeiro de 95, crónica assinada por J. J.)

Para Jacques Gaillot, 59 anos, a descrição do trabalho de
um bispo católico não inclui a obediência ao Papa. Assim, Gaillot, bispo de Evreux,, no Noroeste de França, anuncia o Evangelho como entende. E abertamente a favor do controle de nascimentos por meios "artificiais", do uso de preservativos e do casamento para os padres. Deu entrevistas a uma revista de homossexuais; de facto, a todas as revistas que lho pediram. Convidou os cristãos a verem "A Ultima Tentação de Cristo", de
Scorsese. Apareceu na TV a mistura com "shows" de variedades e deu apoio a uma coligação de pessoas sem casa e sem
trabalho. Quer que o tratem apenas por Jacques. O Vaticano
tem-lhe um terror abissal.

Em várias ocasiões, Roma avisou Gaillot de que devia "baixar o tom". Finalmente, em meados deste mês de Janeiro,
Gaillot foi destituído, medida rara, devendo abandonar a diocese de Evreux. Mas, como acontece frequentemente em resposta aos "diktats" do Vaticano, os católicos objectaram. Em
Evreux, houve manifestaçoes com milhares de participantes,
que fizeram vigília a porta do bispo. "Ele continua a ser o nosso bispo, nos nossos corações, faça o Vaticano o que fizer."
Em muitas outras cidades de França houve manifestaçoes próGaillot e muitos bispos aderiram, em pessoa ou verbalmente.
Um milhar de pessoas fizeram uma marcha silenciosa de protesto em Liège. Oito teólogos alemães dirigiram um apelo ao
Vaticano, para que reconsidere. Se, na sua última viagem a
Asia, o Papa teve as maiores multidões para o acolher, as estatísticas mostram que só dez por cento dos franceses consideraram "positiva" a decisão no caso Gaillot.
Para o próprio Gaillot, a decisão do Vaticano é um caso do
poder contra o direito. "Tenho ajudado os necessitados e espalhado o Evangelho o melhor que posso. Continuarei esse
trabalho. Não estou preparado para me calar." Para Roma é
um caso de se poder ter vias pessoais ou seguir-se a via traçada: "Um bispo não deve ir além dos ensinamentos da Igreja",
diz o porta-vozJoaquín Navarro Valls.
O protesto pró-Gaillot evidencia as frias relações entre a
França secular e o Papa polaco e conservador. O Papa é admirado pelo seu contacto humano, mas as suas doutrinas sobre controle de nascimentos, aborto e papel das mulheres na
Igreja são geralmente detestadas, mesmo por católicos praticantes.
"O bispo de Evreux disse alto o que muitos outros padres
dizem baixinho", escreve Robert Solé, especialista religioso,
no "Le Monde". Muitos católicos, mesmo os que pensam que
Gaillot foi muitas vezes longe de mais, ficaram chocados com
a severidade do castigo. E a primeira vez, desde o fim da II
Guerra Mundial, que o Vaticano afasta um bispo francês.
Nessa altura, foram afastados três por conivência com o regime de Vichy.
O efeito mais persistente da demissão de mons. Gaillot será o enfraquecimento da já enfraquecida Igreja de França, em
que escassos nove por cento vão a missa dominical. O catolicismo francês há muito que está dividido entre as suas alas liberal e tradicionalista e vai-se tornando praticamente irrelevante. A sua voz passa quase despercebida nas questões sociais
que preocupam os franceses, incluindo a sida e o aborto. No
ano passado, houve uma tentativa do Governo para levantar
mais fundos para as escolas privadas, incluindo as católicas,
mas não encontrou eco. E mais uma prova, como alguns sustentam, de que "França é uma nação católica povoada por
descrentes".
Alguns bispos franceses interrogam-se sobre se não deviam estender um ramo de oliveira a Gaillot e aos seus adeptos. "Devemos propor-lhe tarefas que correspondam aos seus
interesses", sugere o bispo de Lille, o mesmo que propôs que
se reunisse a Conferência dos bispos franceses. Mas Joseph
Duval, o actual presidente da Conferência, rejeitou a ideia. Em
entrevista ao "Figaro", disse: "Muitos católicos sentem-se ma-

goados e vai ser uma ferida difícil de cicatrizar." Mas também
fez notar que Gaillot ignorou alguns avisos prévios. Os conservadores na Igreja acham que Gaillot procurou o confronto. Por
seu lado, os liberais, como Georges Montaron, no "Témoignage Chrétien", acham que "esta acção, tão típica da atitude medieva do Vaticano, pode desencadear um real levantamento na
Igreja francesa".
Gaillot foi destituído da diocese de Evreux, mas continua
bispo, sendo-lhe tecnicamente atribuída uma diocese fictícia
(já não existente). Vai continuar em França. Só deixaria de dever ser tratado como bispo se fosse excomungado (como
mons. Lefèbvre, em 1988). Montaron adverte que ele se transformará num "emissor peregrino contra as políticas do Papa. A
sua voz será ouvida mais do que nunca".

Na "Actualite Religieuse", de 15 de Janeiro, sobre o acontecimento, e 15 de Fevereiro (a revista é mensal).
No número de Janeiro há dois artigos a propósito do caso
Gaillot: "40.000 cartas: o diálogo plebiscitado" e "Para uma ética
da discussão". O primeiro dá conta do volumoso correio de
apoio rebebido por mons. Gaillot e das suas próprias reacções.
O segundo é uma entrevista com Eric Fuchs, professor de Ética
na Faculdade de Teologia de Genève, com um ponto de vista
caracteristicamente protestante e marcadamente moderno, tecendo várias considerações sobre a inevitável evolução da Igreja Católica, "já profundamente empenhada na modernidade pela via dos seus fiéis e a reflexão dos melhores dos seus teólogos".
No número de Fevereiro, há vários artigos "Gaillot", de que
vos darei os títulos: "Une violence toute pacifique"; "Du côté du
Vatican - 'Accusé, levez-vous!"'; "Un Gaillot ne fait pas le printemps"; "Les évêques humiliés"; o ponto de vista do director da
revista "Reforma"; o ponto de vista de Olivier Clément, ortodoxo;
"Judeus, muçulmanos e budistas - 'Do bom uso dos turbulentos"'; "Os bispos escandalosos" (seis "casos"); revista de imprensa dos "media" europeus.

* Recolha de Maria A. Pinto Correia
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Um amigo meu sugere: "em qualquer empresa
humana, pala sua recusa em cooperar, Jacqueç
Gaillot era posto fora!" Justamente, se a Igreja é
Igreja, ela não é uma empresa qualquer.
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Haveria entao na Igreja um delito de más companhias. Não
posso admiti-lo, lembrando-me que um certo Jesus, ele próprio, não parava de chocar os bem pensantes pelas suas relações com gente de má reputação. Esta constatação é suficiente para me tornar intolerável a decisão que se abate sobre
Jacques Gaillot. E há outra coisa: o bispo destituido diz alto, e
ouvem-no, aquilo que muitos católicos pensam abertamente.
Encarnou na sua pessoa o afastamento que se deu na vida real
entre os crentes e o discurso do Vaticano. Quem pode acreditar que suprimido o revelador, se reduz o afastamento? Será
necessário castigar este revelador tomando-o como bode expiatório, como se fosse ele a causa daquilo que se reprova? Esta é uma segunda razão para nos escandalizarmos. A terceira
diz respeito a forma. O bispo de Roma está tanto acima dos
para se ...... a obrigação de anunciar ele próprio uma sanção
que diz respeito a um irmao sucessor dos apóstolos? De que
tem medo João Paulo II? A imagem do Vaticano, a sombra da
Opus Dei ........e revoltam-me.
Um amigo meu sugere: "em qualquer empresa humana, pala sua recusa em cooperar, Jacques Gaillot era posto fora!" Justamente, se a Igreja é Igreja, ela não é uma empresa qualquer.
Um outro lembra o direito canónico ... Sera'que ele autoriza
o que se passa com o bispo de Evreux? Proíbi-o? Poderia apelar? Não é o que interessa. Supondo o que oiço dos historiadores, não só uma suspensão de bispo é rara, mas J. Gaillot é
campião de todas as categorias do vazio num processo deste
género. Não se encontra nem o motivo de .... Lefebvre, nem o
motivo Drewermann. Quando é acusado é sempre num quadro
dito "pastoral" que ele se exprimia.Quer dizer, como faz qualquer bom padre acolhendo um pecador, um fiel, mais ou menos fiel. E se se colocar um microfone no segredo das conversas que todo o bom padre tem para com aquele que o vem
consultar, ver-se-ia que as palavras mais ousadas de J. Gaillot
são moeda currente, são a palavra da maioria dos padres de
França. Na impossibilidade de castigar todos os padres, tomase um bode expiatório. Isto terá efeito dissuador? De maneira
nenhuma. Porque a palavra comum continuará, não se deixará
apanhar nos palácios do Vaticano: impossível de sancionar colectivamente o povo cristão da Europa, entao toma-se um dos
bispos que ouve o seu povo e bate-se!
O Vaticano actua como um serviço de pessoal ..... . Enviase primeiro o envio por carta: saída imediata. Não há discussões. Não há instãncias de apelação. Desprezo pela Conferência Episcopal. Peço-te, meu irmao Karol, por quem apesar das
imagens mediáticas, tenho um sentimento de fraternidade, tu
que fizeste tremer Moscovo, tu o David do império soviético, tu
viajante infatigável, o homem de Deus que recentemente exprimiu o arrependimento da Igreja pelas faltas cometidas contra a
liberdade e a verdade.Oh! Como podes tu usar o chapéu para
esta "limogeage" pouco evangélica? Abjuro-te, diz alguma coisa, recebe Jacques, fala com ele. Explica-nos que é um erro
dos tribunais romanos. ~ h nós
, compreenderíamos os erros
das burocracias, nós conhecemos! Fala! Enquanto estiveres
calado, não recebendo o apóstolo Jacques, gritarei contra o
Vaticano. Os nossos bispos cardeais não elegeram os morisenhores burocratas ou da "Opus Dei" que te enganam.

Recebe, urgentemente, a sós, o nosso irmão Jacques, para
vos reconciliardes. Tendes muitas coisas em comum e nomeadamente a vossa mania mediática. Recebe-o com urgência. repara que, desprezando-o, é o pequeno povo do meio crente,
dos crentes da França que feres. E responde em consciência
depois de teres ouvido os nossos irmãos do apostolado, os
nossos bispos franceses. Que gesto seria! Que grandeza,que
nobreza recairia sobre ti, se tendo mandado embora aqueles
que te enganaram ou mal informaram, te reconciliasses com o
teu irmão Jacques. Afinal para que se,rve um Papa que não fala
directamente com os seus bispos? E o mais importante para
ele!
Se tardas em receber Jacques, iremos todos com ele a Roma bater a tua porta. Gritaremos debaixo das tuas janelas; recebe-o! reconcilia-te com ele: não mantenhas um gesto de repúdio por todo o bem que ele fez ao Evangelho e a Igreja. Pára
de escandalizar a pobre gente! Ouve o apóstolo Paulo que também não devia ser sempre apreciado pelo grande Pedro. Ouve
o grito de alguém que não é digno de o fazer, que é só um pobre pecador, e que te fala porque te julga um servidor fiel do
espírito, porque te vê levar no teu corpo e no teu espírito o pesado fardo do sofrimento dos homens.
Mas Jacques Gaillot é também vítima do uso dos media,
nos quais se deixa enredar. Do mesmo modo que João Paulo II
se droga com as multidões imensas, Jacques Gaillot é como
um drogado dos media- Deixou-se levar pela lógica televisual,
que consiste em reconstruir, em modelar os factos da sociedade para Ihes dar uma forma satisfatória para o cliente. A bipolarizaçáo francesa da imagem eclesial entre J. Gaillot e João Paulo II, resume bem esta perversão da TV. Tudo se deve ligar a
este esquema: tudo o que se passa reporta a esta bipolarização. Ou se entrega tudo a João Paulo II, desprezando a realidade do povo cristão, ou se acena a personagem estandardizada
do bispo diferente dos outros.
A televisão fabrica marionetas por medida. O que importa o
que é dito? Isso não é crucial. Há a Igreja de J. Gaillot e a de
João Paulo II, esta caricatura do real é cómoda. Vou arriscar
uma comparação, peço desde já desculpa aos interessados.
No fundo, aquilo que o personagem Bernard- Henry Lévi é para
os intelectuais, do ponto de vista mediático,é-o J. Gaillot para a
Igreja. Com os mesmos inconvenie"ntes, com a mesma utilidade, com os mesmos riscos de ilusão, com a mesma coragem,
com a mesma vaidade, Jacques Gaillot é o "B. H. L." para a
Igreja. A ambos posso perguntar o mesmo: alguma vez achaste
bom recusar falar diante de um microfone, uma só vez opuseste a liberdade do teu silêncio a câmara que ter persegue até
dentro da tua cabeça?
E desde já estou triste: porque vejo J. Gaillot confundir-se
no jogo mediático? Talvez para esquecer a ferida que esconde?
Ele continua a praticar o aparecimento mediático com uma espécie de frenesim, e mesmo que se ocupe de problemas reais,
isto enfraquece a sua posição.
A redundância, a aceleração dos aparecimentos mata a autenticidade. O episódio do escritório de ajuda social (sobre a linha directa do metro) frisa o ridículo. Não é quem ...:. que é
como o abade Pierre. Ingenuidade a mais prejudica. E preciso

gritar a J. Gaillot: atenção! O culto da imagem conduz a impostura. Quando ele evoca a Igreja como totalitária, também
nos........ ou então as palavras já não têm sentido. Que eu saiba, as vítimas dos processos estalinianos não podiam falar livremente na televisão, nem circular. Neste ponto de ênfase, o
Gaillot mediático atraiçoa o homem de fé e de verdade. E entre
"o excluído" J. Gaillot, acolhido por toda a parte em segurança
- e felizmente - com o seu papel social e espiritual, e o SDF sobre o carril do metro, vejo pouca semelhança. Sempre esta ênfase aprendida na televisão, sempre esta caricatura do real.
Por fim, queria apelar a um sentido de responsabilidade. O exagero no tratamento das infrmações eclesiais favorece
os bloqueamentos e as repressões. Ao reduzir a abertura da
Igreja a imagem de Mons. Gaillot, deforma-se extraordinariamente a realidade, desconhece-se a multidão imensa dos crentes fora dos medias que no terreno constroem um cristianismo
ao serviço da humanidade. Os espirituais de amanhã terão de
aprender o bom uso dos jogos assustadores da aparência televisiva. Ao torná-los vedetas, o écran desvia o olhar para eles
em vez de revelar a luz que os faz viver.
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ABAI)(O -AS sINADO
Em Abril, cerca de 300 cristáos portugueses
colocaram a sua assinatura nesta carta enviada
Congrega~áode santa Sé para Os Bispos,
a propósito do Caso Gaillot.
A Viragem regista o texto, como mais um
elemento para O debate.

Foi com profunda mágoa que tomámos conhecimento da
destituição forçada de mons. Jacques Gaillot do encargo pastor a da diocese de Evreux pelo que, na nossa qualidade de católicos portugueses, queremos juntar o nosso protesto aos de tantos cristãos de França e do Mundo.
Tendo acompanhado esta questão pela comunicação social
e tendo reflectido sobre o teor da Nota do Vaticano em aue se
dá publicamente conta dos passos realizados que culminaram
na destituiçáo do Bispo, agora titular de Parténia, vimos por este
meio partilhar com V. Er? Reverendissima alguns aspectos que
nos merecem especial atenção, esperando que o Cardeal Prefeito da Congregação para OS Bispos deles seja informado.
I.O processo evangélico de correcção fraterna, tal como
vem enunciado na Nota em apreço, parece ter apenas como
destinatário o Bispo em questão, sem que tenha havido uma
mútua e profunda reflexão sobre a verdade que esta prática pastoral possa revelar, nem a possibilidade de uma reciprocidade
na interpelação.

2. O ministério da unidade que é o primeiro dever de um bispo (cf. Nota do Vaticano, parág. 5) não significa unicidade absoluta em matéria que não seja dogma de fé. Neste caso, trata-se
de matéria de costumes, sempre passível de discussão. A Igreja
é diocesana justamente para servir os homens e as mulheres de
toda a Terra de forma directa e inculturada.
3. O primado de Pedro não significa que todos os bispos tenham de concordar em tudo com as perspectivas papais, seja
em interpelações da Fé e da Tradição, seja no seu ensinamento
moral ou social, pois nem sequer se trata de pronunciamentos
"ex cathedra". A própria História da Igreja está recheada de
exemplos: foi João Paulo II que reabilitou Galileu, condenado
cinco séculos antes pela Inquisição, por ordem do Papa de então.
4. Se Pedro e Paulo, já na Igreja primitiva, tinham divergências de pontos de vista sobre perspectivas pastorais, é da mais
pura tradição eclesial deixar expressar as diferenças de modo a
que seja possível com o tempo descortinar o sentido da acção
do Espírito de Deus na História. Destituir um bispo por assumir
algumas diferenças é a negação desta tradição.

5. A sensibilidade evangélica mostrada pelo Bispo de Evreux
as questões sociais e morais concretiza a mensagem de Jesus
Cristo, que é dirigida a todas as pessoas e não apenas as que
se adaptam ao figurino ético-religioso proposto por Roma. No
mundo inteiro haverá muitos cristãos - bispos, padres e leigos
- que se revêem neste tipo de prática pastoral. E um contrasenso pensar em impor medidas disciplinares a todos, como
aconteceu neste lamentável caso.

Esperando que a nossa reflexão contribua para manter um
diálogo nas diferenças que reputamos serem salutares e sinal
de vitalidade cristã, subscrevemo-nos respeitosamente,
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Fui ver um filme - "O Vermelho":
como deixamos ou não entrar as pessoas na nossa vida. Alguém bateu. Uma porta que se abre. Uma casa inóspita e sombria. Um lugar de penumbra donde surge um homem.
Um homem petrificado pela amargura da vida. Um homem só,
que se alimentava no percurso dos dias de espiar a vida dos vi-.
zinhos.
Ela aceitou entrar no escuro e dialogar com ele. Eu pensei
para mim - talvez tivesse medo, aquele inesperado era sombrio e seco,.. Ele fazia lembrar um bloco de cimento armado.
Fui ver um filme - "O Vermelho":
- Ou de como a genorosidade cria espaço a que do aparentemente pétreo irrompa a expressão dinâmica dos afectos verbalizaçao da amargura, das perdas, das decepçoes e das
vaidades vividas, e a ternura se torne acto.
O desejo de conhecer "o segredo do homem". Como?
- O exercício do poder sobre a outra pessoa - avidez ligada a crueldade e destruição - ou outro caminho; AMAR.
Transformar a reciprocidade em poder
Transformar o respeito (olhar para) em vingança
Transformar a dádiva em espelho de nós próprios
é fugir ao confronto com a solidão original que nos habita,
aceitando, activa ou passivamente, a via das superficialidades,
publicidade, meias verdades, dinheiro fácil ... E do confronto
com esta solidão que pode brotar o desejo de amar ou o desejo
de destruir - balançamos as vezes, entre um e outro - e, conforme acertamos sintonizar um ou outro, assim tocamos o pólo
da confiança ou do absurdo.
Jesus, no seu percurso, aceitou o diálogo com a confiança,
amando, decepcionando-se, chorando, estando só, comendo e
bebendo com os demais, suando sangue...
Dezembro 94
- Ou de

.

Emília Leitão

"Superficialidades, meias verdades, publicidade,
dinheiro fácil..." Procuro o eco destas palavras
dentro de mim. Nada me é exterior. Pergunto-me:
será que nao "vendo uma imagem de marca"
de mim própria? Que conteúdos dou a esta pele
física e psíquica que me constitui? Como dialogo
eu com a ostentação, com a dádiva, com o medo
de não me sentir gostada, com o desejo
de posse e de controlo como forma
de me defender das incertezas que a diferença
de mim me impõe no caminho?
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AS ESTRELAS É QUE FABRICARAM
A HISTÓRIA DELAS DIZ-NOS
DIRECTAMENTE RESPEITO,
DESEMBOCA NA 'NOSSA.

O QUE NÓS
SOMOS E POEIRA
DE ESTRELAS
Originário de Hanói, Trinh Xuan Thuan ensina
na Universidade da Virgínia. Está a dar um curso
de "Astronomia para poetas". O seu espírito
percorre o Universo, tenta compreender-lhe
a estrutura com os aparelhos de observação
mais sofisticados que existem (por exemplo,
o Hubble). Tem escrito muito sobre a formação
e evolução das galáxias. Citemos "A melodia
secreta: o homem cria o Universo" (Fayard,
1988); "Um astrofísico" (Beauchesne-Fayard,
1992); "O destino do Universo: o Big Bang
e depois" (Gallimard, 1992). São obras
de notável limpidez, em que o autor passa
em revista os adquiridos da Cosmologia sem
fugir as grandes interrogaçóes que levanta,
inevitavelmente, qualquer dicussão sobre
a criação do Universo.
Conversa com o astrofísrco Trinh Xuan Thuan, in "Courrier de I' UNESCO",
Maio 94, p. 4.
Tradução de M. A. Pinto Correia
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Courrier de I'UNESCO - Há uma evolução formidável desde a luneta de Galileu até ao telescópio espacial! Como trabalham os astrónomos actualmente?
Trinh Xuan Thuan - O telescópio continua a ser o seu instumento de estudo privilegiado, porque a comunicação com o
Universo passa geralmente pela luz. E preciso, pois, captar a
luz. Desde a luneta que permitiu a Galileu descobrir as montanhas da Lua e os satélites em órbita a roda de Jupiter, os telescópios não deixaram de aumentar e de se aperfeiçoar. Existem actualmente no mundo uns 15 telescópios gigantes, com
espelhos de mais de três metros de diâmetro. Acabou de se
construir um mastodonte de 10 metros de diâmetro, no alto de
um vulcão extinto no Havai, a 4500 metros de altitude.
Agora enviamos telescópios em órbita a volta da Terra, ficando assim em condições de nos libertarmos completamente
das turbulências da atmosfera terrestre. O telescópio espacial
Hubble foi lançado em 1990 e e uma das grandes realizações
da Astronomia contemporânea. Tem 11 toneladas e 11 metros
de comprimento, grande como uma locomotiva. A falha técnica que o tornou míope foi reparada por astronautas do vaivém
espacial americano. Começará a abrir-nos a sua própria visão
do Universo, toda uma gloriosa nitidez! Captará radiações muito fracas, verá objectos afastadíssimos. Ora para o astrónomo,
ver longe é ver cedo, já que a luz leva o seu tempo a chegar
até nós: a luz solar leva oito minutos, a da segunda estrela
mais próxima já partiu há quatro anos e a da galáxia mais próxima há dois milhões de anos, na altura da aparição dos primeiros homens sobre a Terra.
Esperamos que o Hubble nos permita subir no tempo até
dois ou três mil milhões de anos depois do Big Bang e assistir
em directo ao nascimento das galáxias, que continua a ser um
dos grandes enigmas da Astrofísica contemporânea.
P. - A conquista do espaço modificou a nossa percepção
do Universo?
R. - Certamente, porque a conquista do espaço é também a conquista do espectro electromagnético. As pessoas
costumam pensar que a astronomia se reduz a óptica, ao que
é visível aos nossos olhos. Mas existe toda uma gama de luzes
que escapa a nossa vista: por exemplo, os infravermelhos, as
microondas, a rádio. Por isso é que se imaginaram os radiotelescópios - náo para captar as ondas utilizadas na radiodifusão ou na televisão, mas as que nos chegam das fontes cósmicas. Além das citadas, ainda há as luzes ultravioleta, X e gama, que contêm muita energia e são interceptadas pela atmosfera terrestre (felizmente, visto que sáo nocivas para nós). Satelizaram-se telescópios especializados nestes diversos tipos
de radiaçáo; eles devolvem-nos a paisagem cósmica em toda
a riqueza da sua paleta luminosa.
P. - Como é possível tratar toda essa informação?
R. - Os sinais luminosos tratados pelos telescópios passam por um detector electrónico e sáo digitalizados, traduzidos em números, como as notas de música num disco compacto. Tais números são arquivados em fitas magnéticas que
se podem depois visionar no ecrã, converter em cores, contrastar e fazer variar a vontade, em função do que estivermos a
procurar.

O astrónomo já não passa as suas noites a guiar o telescópio na escuridão, com os olhos colados a objectiva, lutando
contra o frio e o sono. Confortavelmente instalado em gabinetes bem iluminados e aquecidos, comanda o seu telescópio
por computador. Dentro em breve, graças aos satélites de comunicação, não terá necessidade de ir ao observatório nem de
esperar que o céu esteja limpo: poderá fazer as observações
no sossego do seu laboratório.
P. - O Hubble tem o nome de um grande astrónomo americano cujos trabalhos lançaram a teoria do Big Bang. O que
foi, exactamente, o Big Bang?
R. - Trata-se de uma teoria que atribui ao Universo uma
dimensão histórica, com passado, presente e futuro. Assenta
numa descoberta fundamental de Edwin Hubble, em 1929: as
galáxias "fogem" da Via Láctea e, quanto mais se afastam,
maior é a velocidade da fuga: portanto, o Universo está em expansão! Sendo assim, se invertermos o decurso dos acontecimentos, chegaremos a um ponto extremamente concentrado
em energia, donde tudo partiu, há 15 mil milhões de anos,
com uma explosão enorme: esta explosão é o Big Bang. O
Universo não é imutável, como julgava Newton; teve um começo e não é eterno. O Big Bang criou o tempo, e um espaço
que se dilata.
Entretanto, outras observações, verificando a existência de
uma radiação fóssil universal, eco longínquo da explosão primordial, vieram reforçar aquela teoria. Por outro lado, o que
sabemos sobre a composição química das estrelas e das galáxias tende também a confirmá-la.
P. - Dessa energia fantástica libertada pelo Big Bang nasceu a matéria.
R. - Sim, numa ínfima fracção de segundo - um décimo
elevado a menos 43 - depois da explosão inicial. O que é que
se passou antes? Ninguém sabe. Encontramos aí como que
um muro para os nossos conhecimentos e a Física perde o pé.
Naquele instante, o Universo não é maior do que uma cabeça
de alfinete, é extremamente denso e mais ardente do que todos os infernos de Dante. Reina o vazio quântico. Não é um
vazio calmo e tranquilo, sem substância nem actividade, mas
um vazio que fervilha com toda a energia que o Big Bang derramou, um vazio povoado por uma multidão de partículas e de
antipartículas fantasmas. Essa energia imprime ao Universo
uma expansao fulgurante: o Universo dilata-se a uma velocidade vertiginosa, num tempo infinitesimal. Simultaneamente, derrete-se e dilui-se, permitindo a ascensão para a complexidade.
A energia engendra a matéria. As partículas mais elementares,
os quarks, combinam-se, produzindo, num décimo de segundo elevado a menos seis, protões e neutrões - quando o volume do Universo é mais ou menos igual ao do Sistema Solar.
No terceiro minuto, aparecem os núcleos de hidrogénio e hélio, constituindo 98 por cento da massa do Universo. Prossegue a expansao, numa espécie de banho de radiação e matéria - mas é uma sopa não homogénea, cheia de irregularidades, de pontos mais densos que outros, dos quais sairão, mil
ou dois mil milhões de anos mais terde, as galáxias e as estrelas. Continua a ascensão para a complexidade-diversidade,
que ainda continua.

P. - Onde começa a vida?
R. - No coração das estrelas. Foram as estrelas que fabricaram os elementos necessários a vida - o oxigénio, o carbono, o azoto, os elementos pesados, como o ferro. A sua história diz-nos directamente respeito, desemboca na nossa. O que
nós somos é poeira de estrelas. Somos feitos de elementos
químicos elaborados nos cadinhos estelares e expulsos para o
espaço pelas supernovas.
E preciso saber que as estrelas nascem, vivem e morrem
como os humanos, mas em escalas de tempo consideravelmente mais longas. Nascem em gigantescos viveiros estelares,
a partir do esmagamento de nuvens de hidrogénio e hélio
comprimidas pela gravidade em bolas gasosas. No centro destas bolas, a temperatura de dezenas de milhões de graus, desencadeiam-se reacções termonucleares que produzem uma
radiação intensa. Esta radiação difunde-se para a superfície e
instala um equilíbrio entre a sua força e a compressão da força
gravitacional.
Durante milhões ou milhares de milhões de anos, a estrela
consome o seu hidrogénio; quando este se gasta, começa a
viver da reserva de hélio. A combustão do hélio liberta enormes quantidades de energia e a estrela "incha" desmesuradamente, tomando uma cor vermelha. Nesse forno cósmico,
prossegue a alquimia criadora dos tijolos da vida. Em poucos
milhões de anos, mais de uma vintena de novos elementos
químicos nascem no coraçao da gigante vermelha. Depois da
combustão do hélio, faz-se a do carbono; A seguir, a do oxigénio. Aparecem então elementos mais complexos, como o
néon, o magnésio, o alumínio, o enxofre. E sempre a mesma
sequência: gasta-se um combustível, passa-se a outro, e de
cada vez se engendram elementos cada vez mais pesados.
Quando aparece o ferro, a estrela está no fim da sua vida.
P. - Porque é que essa alquimia pára no ferro?
R. - Porque a combustão do ferro necessita de energia e
a estrela já não tem carburante. Acaba a sua radiação e extingue-se. A gravidade passa a ser mais forte, comprime-a até ao
esmagamento. As estrelas menos maciças transformam-se em
"anãs brancas", antes de se tornarem invisíveis, como os inumeráveis cadáveres estelares que juncam as galáxias. Será esse o destino do nosso Sol daqui a nove mil milhões de anos.
Uma estrela maciça (com 10 a 30 vezes a massa do Sol) tem
uma agonia violenta. Comprimida pela gravidade, atinge densidades fantásticas; quando a contractura chega ao coraçao da
estrela, produz-se uma onda de choque que dá lugar,a uma
explosão fulgurante, com o brilho de milhares de sóis. E o que
se chama uma "supernova".
A supernova aproveita essa energia desmesurada para fabricar os elementos mais pesados que o ferro, como o oiro e a
prata. Todos são projectados pela explosão nos espaços interestelares, a velocidade de milhares de quilómetros por segundo. São os germes de futuros planetas portadores de vida. Os
átomos de que somos feitos nasceram numa estrela maciça
que explodiu há mais de 4,5 mil milhões de anos, antes do
nascimento do nosso Sol.
P. - Pensa que a vida possa existir noutros planetas, noutras galáxias?
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R. - É provável. O Universo observável contém cem mil
milhões de galáxias como a Via Láctea e cada uma contém
cem mil milhões de estrelas. Milhões destas são semelhantes
ao Sol. Cada um desses astros é acompanhado por um cortejo de planetas. Forçosamente, existe algures um planeta nem
demasiado quente nem demasiado frio, onde poderá ter-se
desenvolvido vida. Pensa-se que podem existir outras inteligências na nossa galáxia, ou mais longe, mas como havemos
de as encontrar? E pior que procurar agulha em palheiro. Não
sabemos para onde apontar os telescópios, nem em que frequências os deveríamos regular, para poder captar eventuais
sinais.
No 5000 aniversário da viagem de Cristóvão Colombo, a
NASA lançou um programa de escuta de mil estrelas semelhantes ao Sol em duas frequências e tentou varrer o céu, ao
acaso, em vários milhões de frequências.
P. - O que é o "princípio antrópico" de que a Cosmologia
moderna fala?
R. - Vem do grego "antropos", que designa o homem e,
num sentido mais largo, a inteligência, a consciência. Segundo
esse princípio, o Universo é regulado com uma precisão extraordinária, de tal maneira que a consciência teria o seu momento exacto para eclodir. E preciso saber que o nosso Universo é determinado por quatro forças fundamentais e uma
quinzena de números, que se chamam as "constantes físicas".
As forças fundamentais são a gravidade, que retém os planetas a volta do Sol e os impede de flutuar no espaço; a força
electromagnética, que permite as moléculas combinarem-se
até as cadeias do ADN; a força nuclear forte, que liga os protões aos neutróes para formar os núcleos de átomos; e a força
nuclear fraca, responsável pela radioactividade.
Quanto aos números, são, por exemplo, a velocidade da
luz, a massa do protão, a carga do electrão, a constante gravitacional. O valor destes números foi determinado com grande
precisão. A luz viaja a 300 mil quilómetros por segundo. Porque não três metros por segundo? Não sabemos. Estes números foram-nos dados e temos de viver com eles.
Os astrofísicos não podem reproduzir as condições do Big
Bang nos seus laboratórios porque essas condições eram extremas. Ser-lhes-ia preciso um acelerador de partículas do tamanho de vários anos-luz, o que é impossível. Por outro lado,
com os seus computadores e as suas equaçóes, divertem-se a
construir modelos de universos, no que eu chamo "brincar aos
universos", atribuindo-lhes constantes físicas diferentes. O que
é extraordinário é que todos esses universos de brinquedo são
estéreis. Desde que se variasse as constantes físicas, nós não
existiríamos para falar delas. Por exemplo, aumentando a intensidade da força da gravidade, o Universo ficaria mais concentrado, as estrelas dez milhões de vezes menos maciças
que a nossa Lua; consumiriam o seu carburante demasiado
depressa, de tal modo que não era possível a evolução para a
complexidade que conduz a vida. Diminuindo, pelo contrário,
mesmo que pouco, essa força, as nuvens interestelares não se
podem amassar para dar origem as estrelas. Sem estrelas, nada de elementos pesados nem vida.
Outra variação: das cargas elkctricas do protão e do elec-
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trão. O protão é cerca de duas mil vezes mais maciço que o
electrão, mas as suas cargas eléctricas são rigorosamente
iguais, embora opostas. Se diferissem por um milionésimo de
milionésimo, os astros, o Sol e a Terra explodiriam.
Pode-se fazer variar qualquer outra das constantes físicas,
o resultado será sempre o mesmo: os Universos de brinquedo
são vazios e estéreis. Dir-se-iaque as constantes foram reguladas com uma precisão vertiginosa, para permitir a eclosão da
vida e a aparição da consciência. Uma imagem dessa precisao
pode ser descrita assim: a precisao de um archeiro que envia
a flecha para um alvo de um centímetro quadrado, colocado a
15 mil milhões de anos-luz.
P. - Quando se fala de precisão, invoca-se a mão que faz
acertar. Para escapar a todos os finalismos, não poderíamos considerar que a vida resulta de uma longa sucessão de acasos?
R. - Se optamos pelo acaso, somos forçado a invocar a
teoria dos universos paralelos - o que é permitido pela mecânica quântica. Nesses universos paralelos, haveria todas as
combinações possíveis de constantes e de leis físicas. A maior
parte não seria fecunda, mas o nosso universo teria, por acaso, a combinação certa para, pelo menos no caso da Terra, a
ascensão a vida e a consciência.
Em mecânica quântica, não é necessária uma causa primeira. No mundo microscópico das partículas elementares,
nem há relações causais. Podem surgir a todo o momento, de
maneira súbita e imprevisível, partículas fantasmas, a partir de
um vazio cheio de energia. E impossível predizer onde e quando vão aparecer. Alguns físicos pensam que o que é verdadeiro para uma partícula elementar também o é para o Universo
no seu início. No décimo de segundo elevado a menos 43 depois do Big Bang, o Universo era 10 milhões de bilióes de biliões de vezes mais pequeno que um átomo. Há aí uma fluidez
quântica que teria permitido ao tempo e ao espaço, e depois
ao Universo, surgir espontaneamente do vazio.
A ciência não pode decidir entre esta noção do acaso e a
da necessidade que se traduz no princípio antrópico. Pela minha parte, aposto - não como homem de ciência, mas como
homem de fé - na segunda hipótese. Postular uma imensidade de universos paralelos, todos inacessíveis a observação e,
portanto, a verificação experimental, é uma violência a economia das leis naturais. O que me impressiona no estudo do Universo é, pelo contrário, a sua unidade, a sua íntima harmonia,
a qual nos permite, neste cantinho de Terra, elaborar leis físicas capazes de explicar os fenómenos que se produzem a milhares de milhões de anos-luz e explicar as propriedades de
objectos celestes tão longinquos que a sua luz partiu antes
que fossem fabricados os átomos de que são feitos os nossos
corpos.
A unidade a que me referi reencontra-se na própria Física,
onde se descobrem laços entre fenómenos que pareceriam, "a
priori", não ter nada em comum. No século XIX, James
Maxwell verificava a união entre electricidade e magnetismo.
No século XX, coube a Einstein ensinar-nos que o tempo e o
espaço são a mesma coisa. Actualmente, os físicos tentam demonstrar que as quatro forças fundamentais da Natureza não
são senão uma.

A harmonia do Universo pode embeber-nos num profundo
sentimento de beleza, não só porque contém objectos de um
inacreditável esplendor, mas também porque é simples. Fenómenos tão variados como a expansão do Universo, os movimentos dos planetas ou a forma de um floco de neve podem
ser explicados pelas quatro forças fundamentais. As teorias
que descrevem o Universo têm de ser igualmente simples e
igualmente belas. Estou intimamente persuadido de que beleza rima com verdade e de que o sentido estético pode alimentar a intuição e guiar a investigação científica. Os físicos de
grande envergadura, como Einstein e Dirac, tinham um sentido
agudo da beleza das suas teorias.
Se a regulação extremamente precisa do Universo não é
devida a uma sucessão de acasos, então é preciso admitir um
Princípio Criador, que o regulou no início. Como Voltaire disse:
"O Universo embaraça-me; não posso pensar que exista este
relógio sem relojoeiro."
P. - As pesquisas dos astrofísicos, que recorrem a um luxo inconcebível de meios, vão ter, afinal, a uma procura metafísica?
R. - De qualquer maneira, respondem a uma aspiração
milenária, que nos vem dos primeiros homens que olharam para o céu. Os meus colegas e eu somos os descendentes desses homens, apenas com meios mais extensos e instrumentos
mais aperfeiçoados. E ainda a mesma procura que nos leva a
interrogarmo-nos sobre as nossas origens e sobre as raízes da
vida.
A Astronomia permite que nos situemos na longa história
da evolução cósmica; ajuda-nos a ultrapassar o peso do corpo
e a brevidade da vida.

O astrónomo já não passa as suas noites a guiar
o telescópio na escuridão, com os olhos colados
a objectiva, lutando contra o frio e o sono.
Confortavelmente instalado em gabinetes
bem iluminados e aquecidos, comanda o seu
telescópio por computador. Dentro em breve,
graças aos satélites de comunicação, não terá
necessidade de ir ao observatório nem de esperar que o céu esteja limpo: poderá fazer
as observações no sossego do seu laboratório.
0 s astrofísicos não podem reproduzir
as condições do Big Bang nos seus laboratórios
porque essas condiqões eram extremas.
Ser-lhes-ia preciso um acelerador de partículas
do tamanho de vários anos-luz,
o que é impossível.
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SOB O ESPLENDOR
DA TUA FACE

.

Maria Adelaide Pinto Correia

aí, distraída, meti pela estrada no alto da Serra para ir de uma
casa para outra... e de súbito estaquei, "apanhada" pelo céu estrelado: tantas estrelas, tão grandes, tão nítidas, tão puras, tão
perto, um céu vivo e resplandecente, palpitante, como não se vê
na planície.
Um mundo literalmente esfusiante (esfusionante, mesmo) poder, energia, enormidade! E eu ali tão pequenina, mas com
abismos abertos na alma e alguma resposta humana aquele estenda1 de magnificência.
Aos nossos olhos, "construimos" constelaçóes. Lentamente,
ritualmente, o céu vai desdobrando essas figuras que nós representámos, ao longo dos meses e das estações, ao longo de
anos e anos. E nós tomamos a ponta de um fio que nos vem de
gerações milenárias de observadores atentos e deslumbrados.
Como náo pensar no trono de Deus, no escabelo dos Seus
pés?
"Vi então um trono no céu, e nele estava sentado alguém
que tinha o aspecto brilhante de uma pedra preciosa, de jaspe e
de sardónia. O trono estava rodeado de um arco-íris que brilhava como uma pedra de esmeralda. A volta do trono havia mais
vinte e quatro tronos, e nestes tronos estavam sentados vinte e
quatro anciaos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Havia
sete archotes ardentes que brilhavam diante do trono: sáo os
sete espíritos de Deus. Diante do trono havia como que um mar,
Iímpido como o cristal." Apocalipse (claro!), cap. 4.
Ora aí está. Aproveitar as ocasiões que nos sáo dadas para
recolher os nossos bocados dispersos, parar, contemplar. "Despertos e quietos". Suspensos. Do outro lado da cortina está, ali
perto, a Face Suprema que nos olha, a cada um de nós, com
amor inenarrável.
Acreditamos?

BEM-AVENTURANÇAS
PARA TEMPOS DE DES
Bem-aventuradosos que se tornam pobres para investir e criar empregN,
porque esses acumulam riquezas no Reino eterno.
Bem-aventuradosos que renunciam à acumulação de empregos de que
não pmcisampara viver, porque esses têm um lugar reservado no Reino.
Bem-aventuradosos funcionários públicos que trabalham como se se
ocupasem dosseus
- . assuntos pessoais, que hcilitam as diligências e que
estudam seri~tqenteos i)oble&; o seu trabdho Serir considerado
como~grado. - , ,
B k e n t u n i d o s os &balhadoms independentes que n8o se opõem a
justas mfonnds da sua profissão, porgue mais vaie fazer a vontade
de Dep do que agradar aos colegas.
&m&ntumdos os opedriios os etnpf~gadosque preferema criação
desnovos postos de trabalho para todos, em vez
de ac@ular horas extraordi&ias para si
própr/b, porque eles sabem onde está o seu
verdadeiro tesouro. . - '
h-âirenturados os banqueirosJos corretores
de B o k Jos come~jantesque náo se aproveita
ds sua situaçdo pars-&pntar
. .
os seus lucms,
, >-+.
mesmo que o fa&m,de f o r t y ~ ~ g a (
e
prestam um grande; semiço 3paz.
Bem-wenfwad4 as p o l i ~ ~ oe sos q/ndicalistas
que se empehh& eyn enconhr soluções
realistaspara o d&mprego, ultrapassando
estmtdgias e interesses partidários, porque
essa?apressam a vinda díj Refp.:
Bem-awvturado; semo4 @doi
I& quando
paravos de dizer: "Se eu não tirar proveito
da s ~ ~ oOUoTfO O, fani. " Quando cessamos
de p e n w "Se a lei não for violada, tudo 9
permitlU'o. " Poque, entdo, a vida em sociedade
será uma antecipação da fdicidade do Reino.
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