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OS LUGARES
António Marujo

i

Emoçóes, sentimentos, gestos, tacto, sentidos.
O corpo. Um movimento simples e inconsciente
como aquele que fazemos ao respirar liga-nos
ao exterior, ao mundo. Mas não fará o exterior
parte de n6s? O corpo faz-nos participar,
afinal, do que nos rodeia, porque nada
disso existiria sem os corpos que habitamos.

Uma "Viragem" sobre o corpo, Repetindo o título do
Encontro de Reflexáo Teológica, promovido pelo METANOIA em Julho Último: "O corpo ou o ponto em que me
encontro". Retomando, por isso, textos que ali foram
usados e debatidos, a par de outros aqui trazidos para a
mesma.mesa de conversa. A par, também, de ideias que
naquele encontro foram sendo expressas e que a este
texto s$o trazidas para continuar as palavras ji começadas. Os textos falam por si, falam entre si, esboçam debates inacabados e conversas continuadas.

Emoçdes, sentimentos, gestos, tacto, sentidos. O
corpo. Um movimento simples e inconsciente como
aquele que fazemos ao respirar liga-nos ao exterior, ao
mundo. Mas náo f a r i o exterior parte de nós? O corpo
faz-nos participar, afinal, do que nos rodeia, porque nada disso existiria sem os corpos que habitamos,
O corpo não é uma entidade diferente da que constitui cada pessoa. Cada um de nós A aquilo que 6 também
o seu corpo. E cada um de nós comunica como comunica o seu corpo. As mãos, os gestos, os olhares, a expressáo de contentamento ou de angústia, as palavras
que dizemos, os silêncios com que falamos - tudo isso
é o nosso corpo, tudo isso 6 o nosso ser.
O corpo é o que somos e é, por excelência, a nossa
forma de comunicar - sendo a palavra o instrumento
privilegiado de comunicaçáo humana. O corpo é, também por essa razáo, o que nos relaciona com os outros,
o que expressa a nossa comunháo ou distancia com
quem nos rodeia. Afectos, emoçdes ou sentimentos
são, aqui de novo, sinónimos de realidades mais profundas.
O corpo fala, ainda, dos nossos limites. Percebemolo melhor, talvez, quando os anos começam a acumularse, quando a agilidade do corpo jovem começa a dar lugar, progressivamente, & limitaçao, à incapacidade, &
dependência. Nesse sentido, o corpo reqorda-nos o que
fomos, transporta-nos para o que podemos vir a s(ofr)er.

No limite dessa incapacidade estará a morte, sabemo-lo bem, sabemo-lo todos. E $ isso que verdadeiramente nos mete medo. Ma morte, o corpo - e, com ele,
aquela pessoa concreta deixará de ser e de agir. Acaba o bilhete de identidade, o corpo está já num outro lugar, perdurará a memória, o espírito de uma relação e
de uma comunicação vivida.
Começa aí, intuimo-lo pela fé, uma outra experiência
de corpo. Que nos tem sido transmitida, de geração em
geração, pela comunidade. Logo no início, aliás, a ressurreição foi uma experiência da comunidade dos discípulos. E foi graças à ressurreição que essa mesma comunidade conseguiu perceber o essencial do Jesus, o
Cristo, que tinha para anunciar.

-

Comunhão e distância. Desde o primeiro instante da
vida que o corpo revela esse cruzamento de paradoxos
que será a nossa existência. No instante do nascimento,
nada há de mais intenso que a comunháo entre a mãe, o
pai e a criança. Mas essa comunhão A tambbm a distancia. O novo corpo passou a ser: autonomizou-se da dependência absoluta que tinha em relação à mãe, tem um
rosto concreto e já não apenas uma imagem difusa. Ser
pai e m&e passa a ser a possibilidade de dar vida. Mas,
ao dá-la, perdemos tambbm uma parte de nós
do
nosso corpo,
Assim tambbm a alegria e a dor, experiências simultaneas do mesmo momento, expressdes diversas de
uma única manifestação de vida.

-
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E os corpos com que não nos conseguimos relacionar? O nosso mundo - cada um de nós - está perante
o desafio de se aceitar na diferença cultural, que mais
não 6 que a expressão concreta de um corpo individual
ou comunitário. E o que são as intolerancias (racismo,

sexismo, fundamentalismo) senão a incapacidade de
aceitar a diferença (da cor da pele, da expressão sexual,
da cultura ou da religião)?
Nesses casos, como em outros, é a hipocrisia que
nos habita. E que nos leva, através do corpo, a forjar
imagens diferentes do que somos, em função do ambiente ou do interlocutor.

Sbculos se passaram, rodeados de tabus e interditos
em relação ao corpo. Nas civilizaçdes greco-romanas
que nos enformaram, a sexualidade e o lugar do corpo
eram tambbm objecto de visdes muito limitadas: o absoluto domínio do masculino, o entendimento da mulher
como objecto, a estruturação social com base na família
dominada pelo homem.
0 s primeiros cristãos foram capazes de arriscar diversos gestos libertadores, de tal modo que as suas propostas ameaçaram a base da estruturação social - por
exemplo, ao fazer do casamento apenas uma entre várias propostas de vida, para o indivíduo.
Essa capacidade inicial enredou-se, no entanto, em
contradiçdes várias. Acabou por beber tambbm das
ideias que acentuavam as dicotomias entre matéria e espírito, corpo pecaminoso e alma libertadora, prazer e
mortificação.

Encontramo-nos hoje, então, n o momento de fazer
a sintese. Que leve a que o corpo seja o lugar da comunicação. Que nos coloque, pelo corpo, em comunhão e em plenitude com os outros, com o que nos
rodeia.
Uma sintese, enfim, que nos faça expressar a oração tambbm corporalmente e, desse modo, rezar com
todo o ser. Para que, por fim, com Cristo, "Deus seja
tudo em todos" (1Cor 15, 28).
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A PERDA
DO CENTRO
- A PROCURA
D O CENTRO*

.Sandro Spin~anti**

A arte toma-se "excêntrican porque o homem
perdeu 0 centro; a arte afasta-se do homem,
da humanidade, do sentido de justa medida,
porque lentamente
se consumiu o antigo
patrimbnio da tradiçáo humanista. 0 m0~iment0
parte de uma tomada de posiçáo contra
o holTIem e o seu mundo e prossegue com
a descida para o inorgânico e o caos,

1) 0 HOMEM MODERNO PERDEU O CENTRO

É arriscado fazer a radiografia da alma de uma 6poca,
mas pode ser Útil. O autor cita o historiador de arte Hans Sedlmiyr [H, S.], que empregou a expressa0 "perda do centro"
como uma categoria para compreender a revoluçáo de que
nasceu a cultura moderna. Ele examinou o conjunto das
obras de arte no arco de tempo que vai do fim do seculo
XVIII at6 à metade do nosso s6cul0, e procurou tirar conclusbes relativas As intensas mudanças que se deram nas profundezas do mundo espiritual. Usou a arte como um instrumento para colher as caracterlsticas da Bpoca, adoptando
metodologicamente a hipótese de que a arte seja, para a história das comunidades humanas, o que são os sonhos de
~rn~omernparaopsiquiatra~
Para H, S,, o sintoma fundamental 6 a "perda do centro",
ao qual reconduzem diversas tendências: a polariza~aonos
extremos; a predilecçao por tudo o que 6 inorganico, ate
'uma petrificaçao da vida" (E. Junger); o desvincular-se da
base terrestre, na arquitectura e na pintura, como noutros
sectores (e um sentido subentrante de vertigem); a tendência
a eliminar a diferença do que ficava "para alem" e "aqu6m"
da arte, e entre o supra-racional e o sub-racional; a dissoluÇaO da ideia de Deus na Natureza, enquanto o homem se degrada a dimensões sub-humanas. A arte torna-se "excêntrica~*porque O homem perdeu o centro; a arte afasta-se do homem, da humanidade, do sentido de justa medida, porque
lentamente se consumiu o antigo património da tradiçao humanista. O movimento parte de uma tomada de posiçao contra o homem e o seu mundo e prossegue com a descida para O imrgenicO e
Reencontramos o quadro do "homem descentrado" na
personalidade que o soci6logo Georg Simmel atribui aos habitantes das grandes cidades: tensao na luta para afirmar a
personalidade própria, que prevaleça numa cultura de massas; concentraçao excepcional de estlmulos nervosos internos e externos; predominancia da intelectualidade. Simmel
continua: o racioclnio (que predominará, nesse tipo de intelectualidade) reside no ,nível mais superficial, transparente e
consciente da psique. E uma outra forma de descentrarnento, já nao espiritual, mas psicológico, com empobrecimento
antropológico.

2) 0 "CORPO CENTRADO" E O SAGRADO

* Traduçáo-resumo de um t e m distn'buidopelo Pe. Stihvell no Encontro de Reflexão Teológica do Metanoia, Julho 96, cujo tema geral foi coorpo - ponto em
que me encontro"
** ~n"11 corpo nela cultura Contemporanea., capihilo 111

Se, como afirma Mircea Eliade, a construçao de um "centro" (que terá uma relaçao privilegiada com o sagrado) 4 um
momento constitutivo da experiencia religiosa,.a perda do
centro tem repercussAo imediata na vida espiritual, O centro
donde irradia o sagrado nao recolhe só o espaço exterior a?
homem, mas sobretudo o que coincide com o seu corpo. E
este centro que 6 preciso reconquistar; e o caminho 6 a oraÇAO.

Consideremos a espiritualidade crista: o nosso modo de
rezar - silencioso, intelectual, voluntarlstico, com completa

I

exclusão da participação do corpo - é de uma singularidade
sem precedentes. E mais que uma expressão da tradiqão: 6
uma.invasão subreptícia do puritanismo!
Na "oração de Jesus", cultivada numa parte da cristandade oriental, os orantes pretendem alcançar a consciência da
presença de Deus. O meio preferido R essa oração: "Senhor
Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim", repetida incessantemente, ao ritmo da respiração. A "oração pura" é, de
facto, uma coisa completamente diferente de mentalismo rarefeito... Serve-se de tRcnicas, como o controle da respiração, que têm um paralelo impressionante com as técnicas de
concentração das religiões asiáticas.
É preciso dizer que só em épocas mais recentes é que a
tradição católica conheceu a desconfiança do corpo na oração. SP Inácio, por exemplo, nos Exercícios, dá indicações
precisas para o envolvimento do corpo. S. Tomás de Aquino
ensina, na Suma Teológica, que a oração corporal é perfeitamente válida e boa, mesmo se o nosso coração e o nosso
espírito nii0 estão totalmente impregnados - e nisso aproveitava a herança de S. Domingos. Há um documento chamado "As nove maneiras de rezar de S. Domingos" que inclui inclinaçdes profundas e lentas, prostraçdes, genuflexdes,
deixar correr o choro, esticar-se nas pontas dos pés com as
máos levantadas para o céu.
Mas a experibncia da oração corporal tem valor universal.
Uma das novidades mais clamorosas dos Últimos anos é a
penetraçao da meditação oriental no Ocidente, especialmente da forma que assume no budismo zen japonbs.
O zen (o termo equivale a concentração,,meditação sentada) não R uma religião nem uma filosofia. E uma experiência pessoal e existencial, que não se pode representar em
termos discursivos. A iluminação é uma experiência que faz
tocar o fundo do ser; mas quem a viveu apresenta-a como a
coisa mais natural, mais conatural com o ser humano. E uma
reconquista do significado elementar das coisas e de si mesmo,. mediante uma adesão imediata ao objecto, sem mediação de conceitos nem de palavras.
O movimento zen foi introduzido na AmRrica em fins do
sRculo passado e difundiu-se em centros de nível científico e
universitário. Tornou-se moda na geração "beat". Os jovens
em confronto com as concepçdes científicas convencionais
sobre o Homem e a Natureza pensaram encontrar no zen um
instrumento de que precisavam e fizeram usos extravagantes
das suas tradiçdes; fundamentalmente, procuravam exprimir
recusa de tudo o que é positivista e cerebral, em sentido
constritivo.
Na Europa, sobretudo na Alemanha, já o interesse pelo
zen teve motivaçdes especificamente religiosas, Sobretudo
no rasto de K. Durkheim, que teve uma iniciação pessoal
num mosteiro budista japonês, o zen difundiu-se como uma
técnica de meditação perfeitamente assimilável para os cristãos. Mas os religiosos ocidentais estão conscientes de que
o que se pratica no Oriente e no Ocidente com o nome de
meditação é muitíssimo diferente.
A meditaçáo crista 6 uma actividade espiritual que conduz, de modo experimental, a Deus, que Se revela nas Suas

palavras e obras de salvação. É essencialmente religiosa e
exige uma presença activa do sujeito, que reflecte e elabora,
Na contemplação, também tradicional no Ocidente, o crente
acede a uma paz Intima e profunda, numa disposição de
acolhimento.
A meditação budista não tem objecto. Não R concentração meditativa; tende a manter a mente vazia de elementos
cognoscitivo-intelectuais. O efeito da meditação zen R a sensaçiio de não diferença entre o eu e o mundo exterior. Expontaneamente (não intencionalmente), o crente vê cair a
barreira formal entre sujeito e objecto, entre o esplrito e o seu
conteúdo, entre a ideia e o que se projecta nas ideias.
0 s cristãos tomaram do zen a técnica e da meditação
cristã o intencionalismo profundo. Não é uma busca de tipo
racional, nem uma reflexão sobre um tema; procura-se uma
ilumin$ção oriental, que denuncia o eu e o mundo como ilusdes. E uma via experimental para? Absoluto, a consciência
de pertencer ao que não é finito. E procurar um centro, que
torne a realidade segunda transparente. Com a descoberta
de um verdadeiro centro vem uma relação diferente consigo
mesmo, com os outros e com o mundo; um outro estilo de vida, um outro modo de ser: a meditação R um caminho de
transformação. O processo acontece em nós, no nosso corpo e graças ao nosso corpo, Chamemos-lhe "meditação corporal",

3) A MEDITAÇÁO

CORPORAL

A meditação R um processo que conduz ao mais íntimo
do nosso Intimo; a vida moderna 6 uma corrida para a periferia, o que compromete os estratos mais profundos da personalidade. O centro moderno de gravitação tende a colocar-se
nos estratos que se nos apresentam como superiores: a clareza lógica e a vontade intencional, que idealmente localizamos na fronte - o que contraria o contacto com os estratos
mais profundos, da experiência vital e da intuiçiio.
A tendência para a actividade frenética e para a realização pessoal em "performances" intelectuais e volitivas traduz-se numa relação particular com o corpo, A percepção do
corpo atrofia-se. A. M. Besnard: "O sentido que R menos desenvolvido, e que é o mais Útil para a personalidade, é o sentido interno ou proprioceptivo. 0 s outros cinco sentidos deixam ao espírito a possibilidade de fugir, de se projectar no
objecto da percepção, O sentido interno, que só revela obscuramente o corpò em si próprio, na sua substancia vivente,
pde a inteliggncia à prova e jh nisto mostra quanto R salutar.
De facto, a presença do sentido interno pede ao meu espírito
que abandone os esquemas mentais para se embrenhar.na
substância difusa do volume dos meus membros e de todo o
meu corpo. Esta substância está intimgmente associada ao
sujeito singular que sou eu. Toca-se aqui'.uma humildade fundamental, sem a qual nenhum outro-grau de humildade parece acessível."
Tomar o caminho do universo interior, quebrar o contacto
com o ambiente para se recolher em si mesmo, abandonar a
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superfície imediata da existdncia - sempre se achou que isso é a essência do processo meditativo. O que é caracterlstico da meditação influenciada pela prática oriental é que todo
o processo se condensa na reapropriação do centro natural
do corpo. Esse centro ideal, em japonds, chama-se "hara"; a
palavra significa "ventre". É um recentramento que compreende a alma e o corpo; as forças que conduzem para o
alto estão relaxadas, a profundidade pode-se exercer no seu
influxo reequilibrador, e o ser humano inteiro está aberto e
disponlvel para o contacto com o mistério do ser.
O instrumento'de escolha para aceder a este centro natural é a t6cnica da respiração, A respiração não é somente um
processo fisiológico que assegura ao organismo a sua reserva de oxigénio, mas um fenómeno para o qual todo o ser humano converge. E expressão de processos pslquicos e pode
influenciá-los, Até na respiração se reflectem as distorçdes
da nossa cultura: fica bloqueada inconscientemente na parte
superior do corpo, criando um estado de tensão, Diz-se que
a respiração fica exclusivamente torácica, e não diafragmática. O diafragma é um 'grande músculo mediador da respiração profunda; sem ele, a expiração ntío termina devidamente
e causa uma angústia visceral (que é, inconscientemente, o
medo de morrer, de expirar); não se atinge a inspiração seguinte como um dom a receber com reconhecimento: "fazse" a respiração, não se "deixa fazer". Assim, a respiração
torna-se uma manipulação do movimento natural da vida e
faz obstáculo às transformaçdes. A respiração torácica é a
expressão fisiológica de um querer intencional, de uma vontade de auto-afirmação e de excitação permanente,
Recuperar a respiração diafragmática e o seu ritmo natural é permitir a reconstrução de pontes com os estratos profundos do ser. Quando a respiração passa a ser um abandono harmonioso à Natureza com o seu ritmo de morte e renascimento, estão postas as premissas da transformação existencial para a qual tende a meditação. Respiração, distensão,
centro do corpo: aspectos diferentes de um Único processo
que faz da meditação corporal um caminho de transformação
e do nascimento de uma estrutura ("Gestalt") nova.

Tomar o caminho do universo interior, quebrar o
contacto com o ambiente para se recolher em si
mesmo, abandonar a superfície imediata da
existência - sempre se achou que isso é a
essência do processo meditativo. O que é
característico da meditação influenciada pela
prática oriental 6 que todo o processo se
condensa na reapropriação do centro natural
do corpo. Esse centro ideal, em japonês, chamase "hara"; a palavra significa "ventre".
É um recentramento que compreende a alma
e o corpo; as forças que conduzem para o alto
estão relaxadas, a profundidade pode-se exercer
no seu influxo reequilibrador, e o ser humano
inteiro está aberto e disponível para o contacto
com o mistério do ser,

Conta Thomas Merton, no seu livro "Zen" (Londres 1976,
pp. 8-9), como decorreu a escolha do sexto patriarca do budismo zen chinês:

.

Peter Stilwell

Aos nossos ouvidos ocidentais os versos
vencedores soam niilistas. Mas, dentro da sua
própria tradiçáo cultural, dizer que "no fundo,
náo há coisa alguma que exista" não é entendido
como uma afirmaçáo metafísica. Trata-se antes
de recusar como ilusória a distinçáo entre sujeito
(espelho) e objecto (realidade captada
no reflexo): "estratégia de ruptura" pela
qual conquistamos habitualmenteo nosso
chamado "conhecimento do real".

*Texto que originalmente se integrava no Prefácio a obra de Georges Stobbaerts "AArfe do MovJmento e a Meditaçáo', Lisboa 1992, pp. 9-15.

Ao chegar A hora de Hung Jen, quinto patriarca, transmitir a sua
função e dignidade a um sucessor, pediu aos seus monges que num
verso testemunhassem a sua intuição zen [...I. Primeiro entre os disclpulos do velho patriarca era Shen Hsiu [.. I e previase que fosse ele
o sucessor. Os versos que compbs diziam:
O corpo 6 a árvore-Bodi'.
A mente, um claro espelho colocado.
Cuida sempre de o limpares
Não haja grão de pó que se lhe prenda.

Uma perspectiva perfeitamente reconheclvel, portanto. Próxima do neoplatonismo. Uma abordagem da contemplaçho que
em nada contradiz os lugares-comuns dualistas da nossa cultura.
Mas outro membro da comunidade monástica de Hung
Jen, um simples ajudante de cozinha, chamado Hui Neng, contrapos-lhe de imediato outra quadra, à luz da qual acabou por
ser preferido a Shen Hsiu como patriarca. Dizia a sua quadra:
Bodi não 6 ánore.
O claro espelho em lado algum está colocado,
No fundo, não há coisa alguma que exista.
Onde então o grão de pó que se prenda?

Aos nossos ouvidos ocidentais os versos vencedores
soam niilistas. Mas, dentro da sua própria tradição cultural, dizer que "no fundo, na0 há coisa alguma que exista" nao B entendido como uma afirmaçao metaflsica. Trata-se antes de recusar como ilusbria a distinçáo entre sujeito (espelho) e objecto (realidade captada no reflexo): "estrathgia de ruptura"
pela qual conquistamos habitualmente o nosso chamado "conhecimento do real".
O que Hui Neng pae em causa é a ficção pela qual me convenço de que "eu" (o espelho) não sou parte integrante da realidade e que, por isso, a posso espelhar fielmente; como se o
artista estivesse ausente do quadro familiar, quando B sempre o
seu olhar que retomamos no retrato. A sua proposta vai na linha de (re)descobrirmos uma uniao, iluminação ou entendimento mais primitivos - ou mais avançados,.. -, nao localizáveis em termos de espaço e de tempo: "Bodi nAo B árvore".
Detenhama-nos, por um instante, no primeiro verso das
duas quadras concorrentes. Por razaes culturais, lemo-las de
fugida, ava?çando de imediato para termos que nos sao mais
familiares. E curioso observar que o próprio Thomas Merton
não se Ihes refere na leitura que faz das quadras e do concurso.
Para começar, reconheçamos que,Shen Siu rompe com o
pensamento abstracto e generalizante que na nossa cultura se
apelida de "conhecimento" e por vezes se qualifica de "objectivo". A árvore-Bodi é-nos apresentada como referência importante, pois que a iluminaçao do Buda foi claramente situada no
espaço e no tempo. O seu alcance universal vemlhe justamente

dessa sua condiçáo particular e concreta, vivida em toda a radicalidade, irrepetlvel e irredutlvel a conceitos.
Mas a ruptura faz-se tamb6m em relaçáo à mentalidade
"milagreira" de certo "turismo espiritual". Pouco interessa procurar a árvore-Bodi, histórica e geograficamente localizável: os
templos, mosteiros, lugares santos, ou mesmo os mestres, com
seus m6todos e escolas, s4o importantes somente (e não 6
pouco) pelo seu valor simbólico, que assumem no caminho
que cada qual tem de percorrer por si mesmo. Assim, no verso
de Shen Siu a árvore-Bodi tornase imagem do corpo. Segundo
o mestre budista, candidato a patriarca, 6 este e não qualquer
ponto exterior ao peregrino que situa a consciência na sua
abertura ao real.
A linha de pesquisa proposta poderá parecer-nos estranha.
O corpo, radicado no particular, no concreto, A hoje imaginado,
quer pelos seus cultores quer pelos seus detractores, como
instrumento de produçáo económica ou de expressáo Ilidica ao
serviço de um "ego" - esp6cie de extraterrestre invasor do
corpo, representando aquilo a que noutros tempos se chamaria
"estar possesso" e que hoje tanto trabalho da à psicanálise.
Com a proliferaçáo da informática, o corpo chega mesmo a ser
abordado como uma esp6cie de "hardware" organico, produtor
de pensamento. S i 0 raros os momentos em que, como corpo
e mente unidos, nos abrimos e nos experimentamos como ponto nodal de consciência, e mais raro ainda que Ihes prestemos
a apreciação devida. Interessa, pois, valorizar o paralelismo estabelecido nos primeiros dois versos da quadra de Shen Siu
entre o "corpo" e a mente, apresentados como duas faces de
uma mesma realidade - ponto em que a consciência se abre
ao real e reflexo fiel desse mesmo real.
Que dizer então das mentes ditas "científicas" que, afirmando a objectividade dos seus conceitos e pairando sobre a opacidade do concreto, ignoram que estão "colocadas" e se sonham deuses como nem Deus se sonha? Perderam de vista o
próprio significado etimológico da objectividade que reclamam,
pois que "objectivo" não 6 o seguro, o imutAvel que imaginam,
mas o que, em movimento, 6 "lançado contra" ou "diante" de
n6s ("ob-iactum"),
Este sentido do concreto n4o 6 exclusivo do Orientez. Mas,
porque 6 difícil alcançar e manter, 6 fermento de culturas que o
esquecem. Nas várias tradiçdes a grande referbncia para o recordar 6 reafirmar na prática a unidade do corpo e da mente.
Assim, por exemplo, na oraçáó judaica, acompanhada sempre
de movimentos do co~po,alguns ainda conservados de forma
estilizada na liturgia crista; ou, noutr,a linha, e no interior da tradiçáo espiritual católica, Teresa de Avila, grande mística do seculo XVI e reformadora da ordem dos Carmelitas, mulher activlssima que chamava a atenção das suas irmãs freiras para a
ilusão de buscarem experiências místicas pela meditação, ou
deixarem-se prender pela satisfação e o bem-estar dos momentos ditos de "contemplaçáo", se com isso desvalorizassem o
trabalho aparentemente fastidioso do dia-a-dia. "Deus - afirmava ela - está entre os púcaros."
Mas regressemos às quadras dos dois monges budistas.
A luz da observaçáo de Teresa de Ávila, será só coincidência ter sido Hui Neng ajudante de cozinha? ...

A quadra de Hui Neng só tem sentido como negativo da
quadra de Shen Siu. S6 quem percorre o caminho árduo da
consciencializaç40 do corpo situado e da mente justa pode
operar essa segunda ruptura que 6 nega-los numa abertura
para "um não sei quê/ que se alcança por ventura", nas palavras de S, Joáo da Cruz. Ou seja, a procura de uma "respiraçAon, de um "sopro", de um "esplrito". Que, na tradiç4o cat6lica, para salvaguardar um uso mais restrito da palavra "Esplrito", talvez preferlssemos qualificar, a partir do seu efeito, como uma "graça"
dom inesperado, náo sujeito à vontade,
com uma conotaç40 est6tica de graciosidade no gesto e no
viver,
Nas "Fioretti" (XIII) de Francisco de Assis encontramos uma
curiosa história popular que ilustra, A sua maneira, este sentido
do concreto no grande santo medieval, a sua "huniildade" ou atençáo ao que 6 pequeno, ao "humus", à terra que se pisa
-; o seu amor A "santa pobrezan que se revela, at6 fisicamente, como abertura à poderosa acçáo de um "sopro" divino.

-

E, chegando um dia a uma cidade, cheios de fome, foram mendigar, conforme está mandado na regra. E S. Francisco foi por uma rua
e fr. Masseu por outra. Mas, porque S. Francisco era homem de muito
desprezível aparhcia e pequeno de corpo, foi reputado como um vil
pobrezinho e nao recolheu senao uns pedacitos de pao seco; enquanto a fr. Masseu, como era belo e grande de corpo, deram-lhe pedaços, grandes e muitos, e ainda paes inteiros.
Tendo acabado o peditbrio, reuniram-se num lugar, fora da cidavendo S. Francisco que os bocados de frei Masseu eram
de, I...]
mais, maiores e mais excelentes do que os seus, mostrou muita alegria e disse assim: "Ó fr. Masseu, n6s nao somos dignos de tão grande tesouro!"
Respondeu fr. Masseu: 'Pai caríssimo, como se pode chamar tesouro onde há tanta pobreza e onde tantas coisas faltam, das que
nos sao necessárias? Porque nem há toalha, nem faca, nem pratos,
nem casa, nem mesa, nem criado, nem criada."
Disse então S. Francisco: 'Pois d isso que eu considero grande
tesouro; onde nho há coisa alguma preparada por indústria humana,
mas tudo quanto aqui está foi preparado por divina Provid6ncia, como se ve claramente no pho mendigado, na mesa de pedra tão bela,
e na tão clara fonte; por isso quero que peçamos a Deus que nos faça amar de todo o coraçao o tão nobre tesouro da santa pobreza,
que ao pr6prio Deus tem por servo."
E, ditas estas palavras, fizeram oraçho, tomaram a refeiçilo e continuaram o seu caminho para França. Ao passarem por uma igreja,
disse S. Francisco ao companheiro que fossem orar. E S. Francisco
dirigiu-se para trás do altar e p8s-se em oraçao e durante ela recebeu
um excessivo fervor, que inflamou tao ardentemente a sua alma no
amor da santa pobreza, que parecia deitar chamas de amor. E, rompendo, assim como que abrasado, para o companheiro, disse-lhe:
"Ah, fr. Masseu, abraça-me!" Repetiu-o W s vezes; e A terceira levantou no ar, com o sopro, a fr. Masseu, lançando-o para diante de si, B
distância de uma comprida lança. Do que fr. Masseu tomou grandlssimo espanto. E contou depois aos companheiros que, naquela sus
pensa0 e impulso com o sopro de S. Francisco, sentiu tanta doçura
de alma e consolaç8o do Espírito Santo como em sua vida jamais
sentira outra igual.

!
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Na tradição crista, porBm, a referência decisiva nestas
questóes B Jesus Cristo. TambBm aí encontramos histórias que
dão que pensar, A luz deste dialogo. Recordemos, por exemplo, a chamada "Transfiguração", relatada nos evangelhos.
Jesus caminha para JerusalBm. Dados os antecedentes, ate
um observador mediano apostaria na probabilidade de se vir a
dar um choque violento com o poder muito superior das sensibilidades.mais fechadas existentes no seio do judalsmo nessa
altura. O próprio Jesus parece ter indicado aos disclpulos o seu
palpite de que o choque vira provavelmente a destruilo. Acompanhado de três disclpulos, retira-se para reflectir e rezar e, segundo a narrativa dos evangelhos, transfigura-se diante deles:
As Suas vestes tornaram-se resplandecentes,de tal brancura que
lavadeira alguma sobre a terra as poderia branquear assim. apareceuIhes Elias juntamente com Moisés e ambos falavam com Ele [...] Formou-se uma nuvem ,que os envolveu com a sua sombra, e da nuvem
fez-se ouvir uma voz: "Este 4 o Meu Filho muito amado. Escutai-O"
(Mc 9,2-8).

A força deste texto nao esta na maior ou menor veracidade
"jornallstica" da narrativa, mas no seu poder simbólico. Jesus,
perante o embate iminente, situa-se. E nesse "situar-se" entra o
seu corpo. O seu "corpo situado" nAo B só flsico palpivel e maciço, mas envolve a sua cultura, a tradição viva de esperança e
de liberdade do seu povo, aqui representados por Mois6s e
Elias (a Lei e os Profetas). Mas o cerne dessa tradição B algo
que tamb6m MoisBs e Elias procuraram e a que, noutros textos,
Jesus se refere como a "obediência" ao Pai. Obediencia significa "escutar atentamente" ("ob-audire"), estar em atitude de vigilincia para se deixar mover, em cada instante, pelo Esplrito,
que B o sopro ou poder de Deus. E a Transfiguração traduz
plasticamente a experiência dos que nessa hora dramática observaram em Jesus esse descentramento radical nlAquele que
por isso afirma "Este 6 o Meu Filho...".
O choque previsto deu-se, de facto. A violência de uma das
partes foi aos limites da aniquilaçao flsica da outra. Mas o poder que "soprou1'na disponibilidade de Jesus foi de tal ordem
que ainda hoje a sua suavidade se faz sentir.

' Árvore debaixo da qual o Buda atingiu a iluminação, ou seja, a áivore da iluminaçao.
Veja-se a metodologia de Revisão de Vida que os movimentos laicais da Igmja Católica desenvolveram.

Jesus, perante o embate iminente, situa-se.
E nesse "situar-se" entra o seu corpo.
O seu "corpo situado" não A sb físico palpável
e maciço, mas envolve a sua cultura, a tradição
viva de esperança e de liberdade do seu povo,
aqui representados por MoisAs e Elias (a Lei e os
Profetas), Mas o cerne dessa tradiçho 6 algo
que tamb6m Moisés e Elias procuraram e a que,
noutros textos, Jesus se refere como
a "obediência" ao Pai. Obediência significa
"escutar atentamente" ("ob-audire"), estar
em atitude de vigiltincia para se deixar mover,
em cada instante, pelo Espirito, que 6 o sopro
ou poder de Deus.
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A historiografia sobre a sexualidade ocidental

nasceu, para quase todos os efeitos,
nas dbcadas de 60 e 70 do nosso século.
Participando na ampliação sucessiva
dos objectos de estudo dos historiadores, entáo
em curso, compartilhou outras das mais
marcantes características de um tempo
em que todos os optimismos eram consentidos
e em que se acreditava na possibilidade de todas
as mudanças. Numa altura em que
se modificavam os comportamentos familiares
e sexuais do mundo ocidental, a historiografia
nasiente da sexualidade tendeu a projectar
sobre um legado histórico que se pretendia
em vias de ser ultrapassado uma imagem
antinómica do presente.
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No inlcio de setecentos, o mais significativo dicionário portugubs do tempo definia sensualidade como a "natural propensão
do apetite sensitivo aos cómodos, gostos e dellcias do corpo"
(Bluteau). Como tal, tudo o que a ela incitasse era luxúria, "pecado e apetite desordenado de deleites sensuais" (Moraes), desde
há muito condenhvel e condenada. A teologia moral católica
configurava-se entáo como um corpo de doutrina coerente, cujos preceitos e interditos estavam definidos atb ao mlnimo pormenor e obtinham plena consagraçao institucional.
A historiografia sobre a sexualidade ocidental nasceu, para
quase todos os efeitos, nas décadas de 60 e 70 do nosso século.
Participando na ampliaçao sucessiva dos objectos de estudo
dos historiadores, então em curso, compartilhou outras das mais
marcantes características de um tempo em que todos os optimismos eram consentidos e em que se acreditava na possibilidade
de todas as mudanças. Numa altura em que se modificavam os
comportamentos familiares e sexuais do mundo ocidental, a historiograiia nascente da sexualidade tendeu a projectar sobre um
legado histórico que se pretendia em vias de ser ultrapassado
uma imagem antinómica do presente. Apesar da pluralidade te6rica e metodológica que sempre a caracterizou e dos limites que
lhe circunscreviam os campos disciplinares mais próximos que a
antecederam (designadamente, a demografia histórica e a história da famllia), nunca se emancipou plenamente de uma peculiar
vinculaçao ao presente imediato e de dificuldades metodolbgicas
especificas.
Neste terreno inceito, foi na referida teòlogia moral católica
pós-tridentina que os historiadores puderam encontrar um discurso coerente e sistemátiCo sobre as sexualidades passadas e,
simultaneamente, um contraponto mais ou menos acabado das
tendincias ocidentais contemporAneas, marcadas, durante algum tempo, senao pela "libertaçao sexual", ao menos pela afirmaça0 em quase todos os terrenos das representaçbes da sexualidade. Esse modelo constitui, assim, uma referbncia incontornivel para o estudo das sexualidades do passado, atb porque
foi produzido numa Apoca em que os seus autores detinham um
quase monopólio do discurso legitimo sobre a mathria.
A sua genealogia remota b anterior ao cristianismo. Situa-se
na Antiguidade tardia (P. Veyne), nas correntes de pensamento
que se contrapunham à valorizaçao positiva da sexualidade, caracterlstica do mundo clássico, No interior deste, como de resto
em outras culturas antigas, o contrato matrimonial estava longe
de cobrir todas esferas consentidas da vida sexual, a qual se caracterizava por uma ampla aceitação das suas mais diversas expressbes, incluindo a homossexualidade, O cristianismo primitivo
retomará essa herança crltica para lhe dar uma nova fundamentação, incorporando-a na dicotomia esplriiolcarne (com a conse
quente apologia da ascese e da vida monacal) e na doutrina do
casamento, consubstanciada nas celebhrrimas palavras de S,
Paulo: "E bom que o homem se abstenha da mulher, mas, dado
o perigo da imoralidade, que cada um tenha a sua própria mulher, e que cada uma tenha o seu próprio mando. Que o marido
d i h mulher o que lhe 6 devido e, da mesma sorte, a mulher também ao marido. Digo aos celibatários e Bs viQvas que A bom que
continuem assim, tal como eu. Mas se nao puderem viver em
continbncia, casem-se; pois A melhor casar do que deixar consu-

mir-se pelo fogo," No essencial, os fundamentos da doutrina
posterior encontram-se quase todos aí: fora do casamento monogâmico, sobre o qual pesarão numerosos interditos, o sexo B
o principal dos "pecados da carne", mais tarde chamados "luxúria. O casamento é um mal menor, a concupiscência 6 sempre
um pecado (mesmo no interior da união matrimonial) e a virgindade adquire então o seu estatuto de eleição. No entanto, teriam
ainda de ser dados mais passos fundamentais na maturação dos
conceitos.
Uma outra etapa decisiva, parece situar-se nos séculos XII e
XIII, quando, depois de algumas hesitaçbes, a Igreja se decide a
intervir no casamento dos leigos e a colocá-lo sob o seu controlo,
em contraposição directa às práticas matrimoniais ao tempo prevalecentes na aristocracia feudal (G. Duby). E então que se completa a doutrina católica do casamento, designadamente uma das
suas dimensbes mais importantes: o mútuo consentimento dos
esposos, Nos meios nobiliárquicos, os casamentos eram sobretudo um, assunto das famllias, que tendiam a impd-10s aos nubentes ou a desfazê-los ao sabor das suas estratégias,A vulgarização
de um outro modelo matrimonial, que implicava tamb6m a indissolubilidade, e os esforços activos para o fazer aceitar pela sociedade dos crentes terão, no entanto, de esperar mais algum tempo. Ao invés das imagens vulgarmente difundidas, a Idade Média
ocidental esteve longe de se pautar pela generalização das práticas que correntemente se associam à cristianização das populaçbes. Basta pensar no estatuto e na função estratégica dos bastardos no interior dos grupos nobiliárquicos. Um estamo que s6
lentamente se irá modificando. Ou no da prostituição, durante
muito tempo institucionalizada,mais do que tolerada.
A prática eclesial decorrente do Concllio de Trento (15451563), com a obrigatoriedade dos registos paroquiais, com a
multiplicação dos manuais de confessores e da tratadlstica moral, parece representar, portanto, o momento fundamental de um
triunfo tardio, É então que o corpo doutrinário se consolida e vulgariza e que, ao mesmo tempo, se dota dos instrumentos destinados a imp6-lo à sociedade. O casamento é um acto público,
registado por escrito, com a mediação reforçada do padre, E o
corpo eclesiástico náo se.poupará a esforgos empenhados para
tornar efectivas as suas concepçbes.
Legitimamente confinada ao casamento monogamico e indissolúvel, a sexualidade constitui nesse quadro um dever moral
e juridicamente exigível. É o famoso "débito conjugal", sobre o
qual os moralistas dissertaram largamente. Mas o sexo no interior do matrimónio tinha fronteiras bem estabelecidas, concordantes com os fins de uma instituição elevada à dignidade de sacramento e que eram: a procriação, a criação dos filhos, a comunháo espiritual na unidade da família e a forma de evitar a concu.
piscência. Por essa razão, a sexualidade legítima encontrava-se
circunscrita por um conjunto bem definido de normas e interditos, ou seja, por aquilo que se designava pelo "uso honesto do
matrimónio".
Desde logo, tudo o que visasse exclusivamente o prazer era
condenAvel. Retomando as bem conhecidas palavras de S. Jerónimo, "nada é mais imundo do que amar a sua mulher como se
fosse uma amante". Sob pena de cair em reprovável sensualidade, a mulher não devia reivindicar a parte que lhe cabia no débito

conjugal, aguardando pacientemente a iniciativa do marido. O
seu papel era sempre subalterno, não lhe competindo a expressão notória do desejo. O coito, por seu turno, obedecia a formas
bem definidas: não se devia consumar nos tempos interditos
(dias santos, Quaresma, períodos menstrual, de gravidez e de
aleitamento); nem nos locais inapropriados; nem noutra qualquer
posição que não a dita "natural" o homem por cima da mulher
deitada de costas, Toda e qualquer prática divergente, designadamente, fora das partes "naturais", caía sob a alçada da sodomia. Uma palavra sobre cujo significado os dicionários da época,
destinados a um público mais alargado, se calam pudicamente:
"pecado, por antinombsia, nefando, e por consequ8ncia indigno
de definiçao" (Bluteau). De facto, a expressáo, associada à noção de pecado contra a Natureza, fora alargando o seu significado ao longo da Idade Média, passando a designar, náo apenas a
homossexualidade, mas ainda a generalidade das' relaçbes sexuais que não permitissem a fecundação da mulher.
Entre os interditos, um merece destaque especial pelas suas
decisivas implicaçdes sobre a demografia do Ocidente: a prática
do coito interrompido, forma elementar de contracepçáo. A sombra do confessor pairava sobre o leito conjugal. E o que é certo 6
que os moralistas se empenharam repetidas vezes na condenação de tal prática, vista como uma manifestação de pura concupiscência e contrária aos fins da reprodução. Algo que se reputa.
va incompatível com a moderação característica do matrimónio
"honesto". Era o famoso "crime de OnAo", cuja adopção tardia e
gradual na Europa dos finais do s6culo XVIII e do século XIX náo
tem deixado de constituir um intrigante mistério para os historiadores. O êxito dos mecanismos de introdução desta disciplina
austera sobre os sentidos, que acabamos de descrever, está lon.
ge de constituir um terreno relativamente ao qual o6 historiado.
res se sintam plenamente seguros. De facto, por todos os motivos antes aduzidos, é bem mais fácil apresentar a doutrina do
que conhecer os comportamentos, inferidos quase sempre de indicadores indirectos e fragmentários.
No que se reporta à grande massa da população rural, temse sugerido que a estreita rigidez do casamento monogamico e
indissolúvel se imp8s tanto mais facilmente quanto se adequava
A disciplina espontanea das famílias camponesas e A inerente
preocupação com a estabilidade característica das comunidades
rurais (Ariès). Mesmo assim, a cronologia do recuo do concubinato está longe de ser uniforme no conjunto do Ocidente. Em todo o caso, foi nesse quadro que se desenhou uma das mais notáveis singularidades do casamento na Europa ocidental, revelada há algumas décadas pelos primeiros trabalhos de demografia
histórica (Hajnal): o padrão tardio da idade m6dia do primeiro casamento feminino (25 anos ou mais), combinado muitas vezes
com altas taxas de celibato definitivo, Um modelo a que escapa.
ria em parte a Europa oriental, bem como parcelas da ocidental
(nelas se incluindo o Sul de Portugal), mas que, no seu conjunto,
diferenciaria de forma significativa a civilização europeia moderna de todas as outras, com relevantes implicaçbes a diversos n/veis, designadamente, no plano demográfico,
Muito mais complicadas e menos seguras se revelam as conclusões sobre a vida sexual da massa da populaçáo. É certo que
as taxas de ilegitimidade eram geralmente baixas, embora se no-
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"Náo se pode colocar o homem numa idealidade
para além dos sentidos, 6 absurdoUm homem vive com todos 0s seus sentidos
esquizofrénicom"
Ou

Um grupo de adolescentes judeus teve um dia a surpresa
de se ver interrogado sobre a questão seguinte, pelo rabino encarregado de Ihes ensinar a Tora: "Quais são as finalidades do
acto sexual?" Um pouco atrapalhados por ouvir o seu professor
falar tão abertamente da sexualidade, os jovens lá foram respondendo: "A procriação, a manifestação do amor..." E que mais?
O que o rabino queria era que lhe respondessem: "O prazer."
Foi uma cena passada há poucos anos em Paris. Podia ser
em Nova lorque, em Jerusalém OU em Buenos Aires, noutra
Apoca, com outro rabino. Porque o judaísmo dá um lugar primordial à sexualidade, acto de santidade; ao ,prazer aue se dá e
ao que se'recebe em troca. Citemos um rabino: "O acto de
amor A devido, alem de ser um direito. Para preencher a sua
verdadeira funçãol deve ser encarado como meio de dar prazer
ao outro, e não de ter prazer egoisticamente."
Neste contexto, compreende-se sem dificuldade que as noções de celibato ou de castidade como meios para se aproximar
o mais posslvel da perfeição e de Deus sejam completamente
estranhas ao judalsmo. E o primeiro mandamento da Tora, um
dos raros dados por Deus a Abraão, não é "Crescei e multiplicai-vos"? O Talmud traz a história antiga de um rabino de JerusalAm, Ben Azai, que decidiu nunca se casar para poder estudar
a Tora constantemente. "Eu sou um apaixonado pela Tora, não
posso consagrar-me ao seu primeiro mandamento, que é a procriação". Ora este rabino nunca teve alunos, não fixou nenhuma
lei e a sua compreensão da Tora nunca ultrapassou o estadio
inicial.
Um rabino actual comenta assim esta história: "Náo se pode
colocar o homem numa idealidade para além dos sentidos, R
absurdo. Um homem vive com todos os seus sentidos ou tornase esquizofrénico."
Notemos que o acto de amor de que falam os rabinos não
pode ser vivido fora do casamento. Como nas outras grandes
religibes monotelstas, o judalsmo náo dá direito de cidade à sexualidade fora do casamento; nesse caso, A um grande pecado.
Explica um rabino ultra-ortodoxo: "Nao pode haver relaçóes sexuais fora do casamento. Há judeus que escolh'em, por si, viver
de outra maneira a sua sexualidade. Mas as regras do judalsmo
sáo estritas. Nunca antes do casamento, nunca em aventuras
fora do casamento. Entre os judeus ortodoxos estas regras são
respeitadas."
Portanto, a Tora'marca um quadro muito preciso para a sexualidade. Mesmo dentro do casamento, as relações sexuais só
são autorizadas em certos perlodos e formalmente interditas
noutros. São "as regras de pureza familiar", essenciais na vida
de qualquer judeu praticante, fundamento do modo de viver judeu. Segundo a Tora, quem náo observa estas regras afasta de
si a Divina Presença. Os rabinos são os prinieiros a reconhecer
que a Tora contém mandamentos cuja compreensao apresenta
dificuldades para a nossa inteligência. Mas que o homem aceite
separar-se da sua mulher durante dez ou quinze dias por mês é
,
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dades espirituais. A sexualidade e o erotismo eram realidades consideradas emblemáticas do f o i mundano e vistas como um mal necessário para a estrita obrigação de garantir a continuidade da espAcie humana, mas simultaneamente consideradas extremamente perigosas e prejudiciais para efectuar uma relação profunda com Deus.
O homem possui duas grandes forças, pulsdes ou energias que
o mobilizam profundamente na realização da existência Essas duas
forças, aparentemente inconciliAveis, interceptam-se uma à outra.
Uma delas A a sexualidade e toda a energia que esta realidade implica nas suas diversas manifestaçdes, A diferenciação sexual está presente em toda a vida do ser humano e marca profundamente as decisdes de todo o seu percurso desde o nascimento atA à morte. A segunda força A o sentido religioso, a necessidade fortlssima que o homem experimenta de procura do transcendente. Todo o homem traz
em si uma certa dimensão religiosa. E, nesta medida, a realização religiosa da pessoa comporta tambAm todos os seus dinamismos e
abarca todos os campos da vida, influenciando todo o trajecto relacional da vida humana e divina. Algumas pessoas não conseguem
encontrar o equillbrio entre estas duas forças que tendem a dominar
despoticamente o ser humano. Este tem tendencia a tomar-se, assim, objecto de domínio de uma dessas forças. Deste modo, temos
os santos num extremo e no outro os promlscuosou os depravados
sexuais. 0s mlsticos sublimaram a manifestação do erotismo na sua
relaçio profunda com Deus. Daí toda a significação da linguagem
mística de cariz amoroso como veremos mais adiante. Os ditos "depravados" sublimaram a realização do. religioso na sua oferta holocáustica do corpo ao prazer, sem a qual a vida deixa de ter sentido.
Da1 se dizer de certas pessoas: "Ou dá um grande santo ou um grande pecador." Afirmação semelhante fazia o biógrafo de S. Bernardo
de Claraval aFerca deste grande místico: "Para naturezas ardentes
como a sua, só havia dois caminhos: as glórias e os prazeres do
mundo ou a doação total a Deus."
A história do Cristianismo está marcada por personagens cAlebres que definiram o ritmo espiritual da vida da Igreja. Estes homens
e mulheres destacaram-se precisamente pela relevancia da sua vida
de intimidade com Deus e pela tradução da mesma para a vida concreta das comunidades eclesiais. Tornou-se "moda" nas grandes
insütuiçdes, ordens e movimentos de Igreja terem um fundador ou
um membro importante que tivesse rodeado a sua vida de um certo
fulgor de carácter místico, o qual funcionava como referência espiritual e "Alan" inspiracional da expedencia quotidiana de fé dos seus
membros. Desde o tempo dos Padres da Igreja que se vêm destacando alguns homens imbuídos da atracção pela ambiência mlstica
Exemplo disso A "O Pastor de Hermas" (Hermas A um teólogo do
sAc. II) e as suas visões mlsticaç acerca da Igreja e da emergência
da conversiío frente à ignomlnia pagã. No coração da Idade MAdia,
encontramos S, Bernardo de Claraval a perfilhar uma reforma da vida monástica, inspirando-se em iluminaçdes deçencadeadas pelos
seus arrebatamentos místicos. É curioso notar que as grandes reformas verificadas no interior da Igreja têm tido, quase sempre, base
em alegaçdes de carácter mlstico, Os grandes expoentes da mlstica
cristã situam-se no desaguar da Idade MAdia na inauguração da
Idade Moderna. Temos, então, SP Teresa de Avila, SP Catarina de
Sena e S. Joio da Cruz, que descreveram poeticamente as suas experikncias místicas e contribuíram imenso para a renovação espiritual da Igreja do seu tempo. Especialmente SP Teresa e S, João da
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Cruz extravasaram as fronteiras da Igreja e tornaram-se conhecidos
para alAm do próprio cristianismo e têm sido objecto de estudo espiritual, literário e psicol6gico. Recentemente, SP Teresa de Lisieux e
Isabel da Trindade notabilizaram-setambAm, no ambito da espiritualidade cat6lica, atravAs das suas experienc!as místicas que reivindicavam uma renovação ekpiritual da Igreja. E curioso notar que estes
grandes mestres espirituais se inspiraram, em grande medida, no livro blblico "Cantico dos Canticos" e numa linguagem de enamoramen) como iremos ver.
E importante ter em atenção os estudos da literatura e da psicologia acerca do substrato linguística usado pelos mlsticos para descreverem as suas "delícias espirituais". Um leitor bem avisado descobre, com certa facilidade, toda uma linguagem metafórica, constitulda por elementos e construçdes semanticas relacionadas com o
enamoramento e a consumação violenta da relaçb sexual. O "CAntico dos Canticosn 6 um referencial importante para os mlsticos,
mais ainda por ter sido considerado, na tradição canónica, o livr?
por excelência que descreve o desejo de intimidade com Deus. E
um dado exegktico adquirido que o "CAntico dos CAnticos"é um
poema amoroso, isto 6, que canta o amor humano na sua beleza
mais profunda e que mais tarde lhe foi atribuído, pela tradição judeocristã, toda uma conotação exclusivamente espiritual, digna de traduzir a ansia do homem em experimentar a intimidade com Deus. A
força do religioso e o desejo profundo de encontrar e de estar com
Deus 6 um factor aglutinador de todos os dinamismos do ser humano. O processo de penetração no mundo divino comporta traços semelhantes à relação amorosa que tambAm em si A aglutinadora. Dai
a necessidade que os mlsticos tiveram de recorrer à linguagem erótica para traduzir os seus sentimentos mais profundos, por ser quiçá
a mais apropriada para o efeito. Só Sta Teresa o soube exprimir táo
bem: "Morro por não morrer." Mas a morte por não morrer A, precisamente, o estado supremo da vida. Cabe-nos agora interrogar: não
será o-deleite espiritual muito semelhante ao êxtase erótico? Nesta
óptica, já não se trataria apenas de uma questão de linguagem, mas
de uma questão de conteúdo,
Se perscrutarmos os textos religiosos de carácter mlstico das algumas religides orientais, constatamos a utilizaçiío de uma linguagem semelhante àquela que foi usada pelos mlsticos cristãos. Essa
linguagem está revestida pela iconografia do deleite sexual para
evocar o contacto do humano com o divino. Entre estes textos, existe um hino litúrgico dedicado, no hinduísmo, ao deus Criiina, que
tem muito de semelhante com o nosso texto blblico do "Cantico dos
Cânticos". Este hino era utilizado para invocar a bençao deste deus
e para pedir a sua protecção: "O amiga, os meus olhos brilham de
desejo pelo meu bem-amado e tenho sede da sua visão..." S. João
da Cruz, considerado o grande mestre da mlstica ocidental, foi
quem melhor utilizou o "Cantico dos Cânticos" como referencial inspirador para desenvolver a sua intimidade com Deus. O seu "Cantico Espiritual" A o desenvolvimento poAtico daquele livro bíblico e
constitui expressão profunda da linguag,em erótica e de enamoramento para traduzir os êxtases místicos. E indiscutlvel, portanto, que
a linguagem que os místicos de todas as religibes preferem para
descrever a experiência do divino A a linguagem erótica. O cristianismo assumiu indubitavelmenteesta forma de dizer o inefável. Porem,
náo aceitou o uso de ritos sexuais para descrever a rnanifestaçio de
Deus na ,História do homem. Não obstante, a experiência mlstica

não deixa de comportar um empenhamento flsico-erótico que a roupagem linguística deixa antever.,
A sobrevalorização da alma em relação ao corpo marcou a moral
crista até aos nossos dias, comprometendo a compreensão antropológica da corporeidade humana, 0 s excessos deste puritanismo
opressivo, muitas vezes devastador, suscitaram, nos anos 60, uma
vasta reacçio cultural e social, denominada "libertação sexual". Esta
revolução fustigou a moral e obrigou-aa proceder a uma revisão e a
uma subsequente valorizaçáo da corporeidade milenarmente menosprezada. A pamr desta reacção violenta, houve a tendência a extremar situaçdes e idolatrar o sexo, com pretextos, por vezes, bem pensantes. Desde então, alegando a iluminaçáo dionisíaca e o tantrismo,
vimos aparecer inúmeros profetas da orgia mística e do deboche a b
soluto. Em abono desta radicalização, vulgarizaram-se as teorias
freudianas acerca das consequências comportamentais da repressão sexual, declarou-se guerra a tudo o que era manifestaçáo espiritual, considerada como algo patológico. Para encontrarmos o equilíbrio A preciso entender o valor do sexo e do erotismo no Ambio do
movimento existencial do homem e garantir a sua correcta compreensão moral dos limites. O erotismo B um aspecto da sexualidade
humana. Nasce dessa peculiaridade do impulso sexual do homem
possuir um grande excedente de energia em relaçb à fina1idade.e~tntamente biológica. O erotismo aparece dentro do nível sócio-cultural da sexualidade; é um elemento integrante do comportamento humano. Efectivamente, a expressáo erótica contribui para a realização
do homem enquanto ser sexuado. Primeiramente, o sexo aparecenos, de certo modo, com a função da vida, depois como elemento
determinante da personalidade, elemento de expressão, de comunic a ç b e de desdobramento do ego.
Com efeito, há semelhanças flagrantes, há até equivalências e
permutas entre os sistemas de efusáo erótica e mística. A excitaçáo
sexual e o êxtase estiveram sempre ligados a movimentos de transgressão. O próprio movimento místico hinciona como fuga à normalidade da vivência social e eclesial, no fundo, é uma forma de transgressão precisamente pela capacidade de transpor o estabelecido.
Todos os transes, os êxtases e os estados teophticos que são descriios pelos místicos de todas as crenças (hindus, budistas, muçulmanos, cristãos...) - comungam de um sentido comum. No domínio místico, alcança-se a soberania inteira, em particular nos estados
a que a teologia da o nome de "teopáticos". No estado teopbtico,
deixa de existir o desejo, o ser torna-se passivo, sofre o que lhe
acontece, de certo modo sem movimento.
Ao perscrutarmos os textos místicos mais relevantes da história
do Cristianismo, deparamo-nos habitualmente com uma linguagem
de carhcter amoroso e de enamoramento que nos remete para o foro do erotismo. Maria Bonaparte defende que as delícias dos contemplativos implicam sempre um certo grau de actividade dos 6rgãos sexuais. A sua tese é apoiga em vários textos que descrevem
experiências místicas, das quais a mais relevante é esta passagem
de Sta Teresa: "Vi n'Ele uma grande lança de ouro e na ponta da
lança havia como que uma ponta de fogo que repentinamente Ele
como que cravava em meu coraçáo, penetrando-me até às entranhas. Quando a retirava como que de mim todas elas se retiravam,
ficando muito abrasada do imenso amar de Deus. A dor que me
causava era tetn grande que toda eu em gemidos ficava, mas a doçura dessa dor era tamanha que por nada deste mundo queria dei-

xar de a conhecer. Esta dor não era corporal, mas espiritual, embora
o corpo nela tomasse parte. O que eu, então, conhecia era um afago de amor entre a alma e Deus, tão doce que rogo a Deus na Sua
bondade, que Ele o dê a conhecer a todo aquele que possa julgar
que minto."
A efusão mística, que consiste na supressão dos limites e na invasáo do divino no universo do humano, tem consequências com.
paradas aos movimentos da volúpia física no foro corporal. A expressão física desta efusão é semelhante ao posicionamento corporal em estado de deleite erótico. 0 s movimentos eróticos de fusão
visam a supressão dos limites tendo em vista a união fervorosa de
dois seres distintos que se atraem profundamente e necessitam um
do outro para sobreviver ou para garantir uma determinada sobrevivência. Por seu lado, a efusão mística tem também este carácter unitivo e totalizante, onde o domínio de Deus é o aspecto mais saliente,
embora náo deixe de implicar o movimento humano para Ele. Tanto
a efusão er6tica como a efusão mística visam a realização plena do
homem a nlvel corpóreo e a nlvel espiritual, respectivamente. Todavia, estes dois âmbitos estão de tal modo entrelaçados que é aceitavel a sua mútua cumplicidade no esforço do homem em procurar a
unidade perene.
E complexo dissecar e discernir a interrelaçáo entre o universo
do erotismo e o universo da mística, como é complexo demonstrar
as diversas fases que estabelecem a ligação entre o cbrtex cerebral
e o processo designado como pensamento. C'omo é posslvel um
impulso nervoso dar origem a uma ideia? O que 6 que há de comum entre a massa da matéria repelente a que chamamos "cérebro" e uma fuga musical ou uma experiência mística? São estas
subtilezas que se interceptam e que nos fazem reflectir sobre o
mundo incógnito do agir humano. Têm um papel particularmente
importante na magia sexual um conjunto de opostos, cuja união
transmite um surto inegável de energia vital a todo o corpo, designadamente, aos pulmde? e aos testículos. Este é um dos grandes segredos do misticismo do sexo. Estes estudos da Antropologia e da
Psicologia não devem ser para nós escandalp, nem muito menos
devem ser vistos como uma interpretaçáo pewwida da experiência
mística São, sim, um contributo muito significativo para compreendermos a importância do homem todo (espírito e corpo) na sua busca incessante de Deus e das suas experiências de carácter transcendente, bem como reiteram a valorização da dimensão sexual,
menosprezada durante tantos séculos de maniqueísmo cristáo. A dimensão sexual é tão importante e tão positiva que até pode ser um
meio de relação mais profunda com Deus e uma forma de o homem
compreender plenamente a sua existência. A mística e o erotismo
como expressdes de duas forças, de duas energias, que avassalam
o homem, se entrecruzam e se influenciam mutuamente. É difícil traçar o limite destes dinamismos existenciais distintos e concomitantes quanto aos objectivos e quanto ao conteúdo. O dinamismo erótico B o resultado da pulsão vital que visa garantir a sobrevivência e a
continuidade da espeie humana enquanto realidade biológica. O
dinamismo místico, por outro lado, destina-se à procura do infinito,
do transcendente, tenta penetrar na fonte da vida espiritual para assegurar outro tipo de sobrevivência e de continuidade: a vida eterna.
Nesta medida, os dois dinamismos procuram intrinsecamente garantir a continuidade e prosperidade da existência. Ambos apontam
para realidades profundas do sentido da existência humana.
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Hoje em dia, levantamos muitas questbes em relaçio à
Rtica e ao corpo humano. Sio, por exemplo, os avanços
da engenharia genética e da ciência medica em geral:
transplantes de órgios, intervençbes em doentes terminais, fecundaçáo "in vitron, etc. Mas 4 preciso que nos detenhamos para reflectir sobre a dimensio Atica da vivência
quotidiana dos nossos corpos - no seu valor e no seu cla;
mor, nas suas possibilidades e nos seus sofrimentos. E
preciso meditar sobre o significado dos nossos corpos face à Boa Nova de Jesus de NazarR, face ao chamamento
para nos reconhecermos como imagens vivas de Deus, face à missio que a Igreja nos confia de ser sua presença
sacramental no nosso mundo.

.Georgina Zubiría*

É preciso que nos detenhamos para reflectir
sobre a dimensão ética da vivência quotidiana
dos nossos corpos no seu valor e no seu
clamor, nas suas possibilidadese nos seus
sofrimentos. É preciso meditar sobre
o significado dos nossos corpos face
à Boa Nova de Jesus de Nazaré, face
ao chamamento para nos reconhecermos
como imagens vivas de Deus, face à missão
que a Igreja nos confia de ser sua presença
sacramental no nosso mundo.
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Este artigo n i o pretende esgotar estes temas, mas
apresentar algumas realidades e reflbxbes que poderio talvez ajudar-nos a olhar para a Atica quotidiana que se explicita na compreensio e na vivência do nosso corpo, particularmente do corpo da mulher.

-

1. 0 CORPO HUMANO
A. 0 NOSSO CORPO, EXPRESSÁO DA NOSSA PESSOA
A filosofia grega deixou como herança ao mundo crist i o uma grande desvalorizaçio do corpo humano: "o corpo n i o só constitui uma realidade limitativa, causa da incapacidade do espírito para se realizar, mas representa
tambRm uma realidade culpável, porque A origem e causa
de erros e de males no homem" (cit. por Carlos Rocchetta). No processo de ir superando esta visio dicotómical vamos compreendendo que existimos atravRs dos nossos corpos, que eles s i o a mediaçao indispensável para
nos realizarmos, comunicarmos e nos relacionarmos connosco mesmas e com os outros, com a História, o cosmos
e Deus.
AtravRs do corpo, que é a forma original que temos para estar presentes no mundo, exteriorizamos a realidade
profunda que nos habita, damos corpo ao nosso espírito e
ao Esplrito de Deus que foi derramado como amor nos
nossos coraçbes (Rom. 5,5). Também verificamos que o
corpo da pessoa individual vai amadurecendo e adquirindo
plenitude dentro de corpos mais amplos como s i o o familiar, o comunitário, o eclesial, o social. Estes corpos, interactuando reciprocamente, formam, em conjunto com a
Natureza, um só corpo cósmico e universal, em que cada
uma das partes R importante para a vida, sacramentos de
Deus na História.

B. 0 CORPO DA MULHER
*In "Convergence', boletim do MIIC, Set. 95

Vamos sendo "homensn e "mulhetes", afirmando duas
modalidades fundamentais em que nos realizamos como
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seres humanos. Iguais na origem em condiçáo e dignidade, reconheceremos que existem valiosas distinçbes entre
os sexos. O corpo das mulheres 6 um espaço.adequado
para que a vida nos habite. O que as constitui mulheres 6
um corpo aberto ao encontro, assinado com sangue, uma
capacidade estrutural , interna e externa, de ser portadora,
libertar e alimentar a vida. As realidades concretas do nosso'mrpo falam-nos do tempo e da História, descobrem a
sua pro~essualidaderítmica e clclica sempre aberta a um
futuro de plenitude, revelam o valor da paciência, da urgência e da esperança.
O nosso corpo de mulher esta antropologicamente capacitado para gerar a vida, para a alimentar com o sangue
que quotidianamente se gasta e se renova a seu favor, para perseverar com esperança para alem da dor que atravessa o parto da nova criatura, para sentir o fluir simultâneo do leite e do afecto - e assim o corpo da máe cresce,
como a sua própria vida e a sua maneira de ser pessoa
neste mundo.
É uma experiência que nos solidariza enquanto mulheres, na luta para defender a vida no quotidiano, no pequeno e irrepetlvel do dia a dia. A sabedoria de sermos morada da vida vincula-nos e compromete-nos , a partir da entranhas, com toda a vida indefesa, maltratada ou humilhada, e com todo o espaço habitável: a casa, o bairro, a cidade, o país, o mundo e o cosmos.

2.

-A.0 NOSSO
CORPO SOFRE COM O PECADO
TEM-SEJUSTIFICADO O PECADO
COM O NOSSO CORPO

A cultura ocidental, influenciada pela antropologia neoplatónica, aceita a inferioridade da mulher em relaçáo ao
homem e transmitiu a ideia de que, por natureza biológica,
a mulher A uma espAcie de "homem diminuldo", cuja existência s6 encontra sentido no exercício da maternidade.
Com esta compreensáo enganosa do nosso corpo e de
toda a nossa pessoa, os homens foram-se apropriando do
direito a reger as nossas consciências, controlar as nossas
relaçbes interpessoais, estabelecer os papeis que devemos desempenhar na sociedade.
Por causa das distinçdes entre os nossos corpos sexuados, perpetuou-se na História uma forma de relaçáo em
que o homem submete a mulher e lhe impbe o seu poder
de opiniáo, de decisáo e de acção. Propriedade do homem, fomos privadas do dever e do direito que temos como pessoas humanas de ser os sujeitos da nossa prbpria
história.
Esta compreensáo parcial, limitada e unilateral que os
homens e as sociedades têm das riquezas especificas que
nos caracterizam, fez do nosso corpo um instrumento capaz de justificar a discriminaçáo entre os sexos. Acreditamos que a dominaçáo do homem sobre a mulher, a desigualdade estruturada nas formas patriarcais de relaçáo, a

reduçáo dos nossos corpos a meros objectos de uso e
abuso sáo realidades de pecado, não queridas por Deus.

B. A OPRESSAO NO NOSSO CORPO
A relação opressora do homem sobre a mulher realizase sobre os nossos corpos e manifesta-se em múltiplos espaços:
a) A família 6 o primeiro 'espaço reprodutor das relaçdes de dominaçáo que prevalecem nos outros ambitos. Aí
somos ensinadas a viver subordinadas à vontade do homem e submetidas à sua autoridade. É no lar que o homem muitas vezes humilha e esmaga a mulher, fazendo
uso da sua força física, exercendo violência sexual e autoafirmando-se na sua virilidade.
Por outro lado, admitindo que o trabalho domAstico A
responsabilidade exclusiva da mulher e náo tem valor económico, reproduz-se em casa a dependência da mulher, e
asseguram-se comportamentos servis para assegurar ao
homem a posiçáo privilegiada.
b) Na rua, os nossos corpos, e portanto as nossas pessoas, sáo tratados como objectos de propriedade pública.
Com frequência somos objecto de violência, flsica, verbal
ou visual. Por esta violência, o medo de sermos humilhadas ou insultadas A permanente.
A violência sexual A poucas vezes castigada. 0 s exames e interrogatórios das vítimas, alem de extremamente
humilhantes, geram profundos sentimentos de vergonha e
culpabilidade.
c) Nos lugares de trabalho, a beleza A, muitas vezes,
um requisito bhsico para a contrataçáo. "Boa apresentaç801', "excelente figuran, "alta, delgada e bonita", de acordo com os criterios estabelecidos pelo mercado sexual.
A gravidez continua a ser um inconveniente para muitos
empregadores, e diminui o nlvel de salário.
d) 0 s meios de comunicação social contribuem para fazer de nós, dos nossos corpos, uma mercadoria. Para aparecermos, temos que nos aperaltar de todas as maneiras.
E falam dos pensos mensais como condensados de liberdade!
Revistas pornográficas, fotonovelas, radionovelas, telenovelas asseguram uma tutoria sobre os nossos corpos, e
sobre o nosso entendimento de como formar quotidianamente a nossa identidade, Somos utilizadas para satisfazer, ao mesmo tempo, as exigências er6ticas dos consumidores e as necessidades económicas de'industriais, profissionais, comerciantes e editores.
e) Escolas, universidades, centros de saúde, hospitais funcionam muitas uezes com uma consciência subtil
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do seu direito de propriedade sobre nós. Veja-se a arbitrária distribuição e aplicação de abortivos e anticoncepcionais.
f) Na Igreja, são os homens celibatarios que se nomearam responsáveis para normalizar e reger as nossas vidas
e os nossos corpos. Têm uma vistio unilateral e redutora,
que nos levou a carregar os nossos corpos de culpa e pecado, a deformar a nossa mentalidade porque nos tratam
como menores, a criar em nós uma consciência errónea
dos nossos corpos e uma atitude limitada, temerosa e frustrante da sexualidade.
Na identificação que fizeram do corpo, da sexualidade
e da maternidade, esqueceram-se da mulher. Disseminaram uma imagem da mulher, da "maçã"e do prazer sexual
que coisifica os nossos corpos, ao níiel de um exercício
desordenado da genitalidade, e que os despoja do seu potencial criador.
Na outra vertente da mesma imagem, são atribuldos A
mulher na Igreja ministArios irrelevantes. Em nome de
Deus, muitas vezes se negou e ocultou a contribuição específica do nosso sexo no seio da comunidade eclesial.

C. A INJUSTIÇA
NO NOSSO CORPO
O corpo desfigurado de muitas mulheres das periferias,

dos campos ou das cidades fala-nos de situaçdes de injustiça.
Em contraste com mulheres que podem dedicar vhrias
horas do dia a manter o seu corpo em forma, a preparar
dietas apropriadas, a exercer a sua lucidez, as mulheres
pobres revelam nos seus corpos jornadas excessivas de
trabalho. Dedicam o seu tempo, os seus corpos e as suas
vidas a reproduzir e alimentar os que serão a mão-de-obra
do sistema.
O corpo da mulher operária revela muitas vezes uma
dupla jornada de trabalho; o da mulher camponesa, os pesos que acarreta na sua luta pela vida; o das prostitutas
grita que não hA trabalho assalariado que dê para ganhar o
pão. São realidades de injustiça, de negaça0 da vida, de
pecado.

D. O DEUSDA VIDA REJEITA
A OPRESSAO E A INJUSTIÇA

Jesus, Palavra feita carne (Jn 1, 14) , corpo histórico
de Deus, pbs a sua morada no meio da humanidade para
anunciar a Boa Nova, que A vida em abundancia. Deus
quer para todos vi'da em abundancia; falando das mulheres, todos os que nos matam prematura ou progressivamente, todos os que produzem desigualdade ou discriminação, todos os que geram relaçdes de dominação de

uns sobre outras , todos os que nos oprimem - fisica,
moral, económica, polltica ou culturalmente - negam a
realidade de Deus.
Tanto a vivência e a reprodução de relaçdes patriarcais de dominação, como a pratica da injustiça nas relaçdes sociais, inscreve-se num projecto de morte que
orienta a História em direcçto contrária ao querer de
Deus.
Quando nos reduzem a objectos eróticos ou reprodutores, quando nos impdem um modelo de mulher alheio a
nós próprias, quando se negam as possibilidades do Espírito que nos habita, quando se ignora a nossa capacidade para pensar, decidir e actuar, gera-se uma despersonalização pecaminosa porque se nega em nós a imagem
de Deus.
Todas as relaçdes que produzem e reproduzem a injustiça e a opressão nos nossos corpos sdo relaçdes de
pecado, porque negam a capacidade que nos foi dada
para nos realizarmos como irmãos e irmãs, iguais na origem, iguais na condição e iguais na dignidade,

3 . 0 NOSSO CORPO E A BOANOVA
A. A IRRUPÇAO DO REINODE DEUS
MANIFESTA-SE NO NOSSO CORPO

Se recorrermos ao testemunho que os evangelistas
dão sobre as acçdes de Jesus a favor da vida das mulheres e dos homens, verificaremos que a Boa Nova do Rei- ,
no de Deus se exprime em libertação do corpo. Libertaçdo de doenças contaminantes e excluintes, libertaçáo de
algum mau esplrito despersonalizante e opressor, libertação de carências materiais produzidas por causa da injustiça. Isso significa que Jesus valorizou o corpo humano
como expressão da dignidade da pessoa, e como manifestação sacramental da vida de Deus no mundo.
Nas suas relaçbes com as mulheres, sobretudo as pobres e oprimidas pela sociedade, Jesus realizou a novidade de Deus. Em varias ocasiões, vemo-lo tomar a iniciativa de se aproximar da mulher, pois reconhece que, tal como o homem, A chamada a realizar-se na sua dignidade
de filha de Deus e irmã da humanidade.
Pelo Seu esforço a favor de realidades novas, Jesus
foi rejeitado. Por ajudar as mulheres a carregar o sofrimento, foi como se tivesse sujado as mãos. Por causa da
vida em abundancia para todas e todos, Jesus confrontou-?3e com os poderosos do Seu tempo, e carregou no
Seu corpo as consequências dos pecados deles. Assumindo todas as possibilidades e limites do nosso corpo
com a Sua incarnação, Jesus mostrou-nos o caminho a
seguir para nos realizarmos em plenitude.
No Seu corpo histórico crucificado, Jesus exprimiu o
Seu ilimitado amor a Deus e ao seu povo. No corpo ressuscitado de Jesus, Deus manifestou o Seu compromisso
definitivo com a humanidade.

B. DEUSINCARNADO HABITOU

sua boca os beijou. Enquanto os homens se enredavam
nas finanças, a mulher amava com o seu corpo inteiro e
com o seu corpo inteiro anunciava que se havia realizado
definitivamente a Boa Nova de Deus (Jn 12, 1-18; Lc 7, 36-

NO CORPO DA MULHER

A incarnação de Deus na nossa História atravessou o
corpo de uma. mulher: Maria de Nazaré. Como parte do pequeno resto de Israel, como uma entre os que esperavam a
libertaçio de Israel, Maria disse sim à irrupção de Deus nela, e solidarizou-se na esperança com o seu povo. A irrupç i o de Deus no seu corpo significou a irrupção definitiva
de Deus na vida do Seu povo.
No corpo de Maria, Deus quis habitar para tomar carne
humana, para Se comunicar, para se relacionar com a humanidade, de forma salvífica e libertadora. O corpo desta
mulhèr, grávido de Deus, foi o corpo humano mais plenamente trespassado pelo divino; as suas entranhas foram
morada da Trindade; o seu sangue e o seu leite foram alimentos do Filho; o seu coração, o mais próximo do coração de Deus, espaço de silêncio acompanhado e de memória fecunda, capaz de reconhecer e recordar, de agradecer e celebrar, a presença de Deus no limite da carne
humana.
Como portadora privilegiada da salvação, Maria cantou
a sua felicidade no meio do povo, reuniu a alegria de todas
as gerações, denunciou a injustiça que produz a morte e
proclamou o não definitivo de Deus perante o pecado.

50).

O Deus que a mulher descobre em Jesus é um Deus
pessoal, com entranhas de'misericórdia e caudais de ternura transformadora. Um Deus que 6 a voz da mulher silenciada, que estabelece relaçdes fraternais e que faz dos
seus corpos realidade viva, para Sua glória.
Em Jesus, Deus confirmou a mulher no seu direito de
se realizar como pessoa humana plenamente viva. Em Jesus, a mulher reconheceu Deus como o Deus da vida em
abundância, como acto de amor na História.

D. AS MULHERES NAS COMUNIDADES
ECLESIAIS DE BASE

C. 0 CORPO DA MULHER É,

NO EVANGELHO,
ACONTECIMENTO DE AMOR

Não contamos com dados suficientes para explicitar como se compreendia a si mesma a mulher nos tempos de
Maria e Jesus; mas podemos supor que, salvo algumas excepçdes, nem se considerava mulher.
A mulher já carregava então com muitos séculos de dominação do homem e já se tinham institucionalizado as tradiçdes que sustentavam as formas práticas de opressão. A
mulher era considerada como um objecto entre as propriedades do homem, e não como sujeito da História, capaz
de criar novas relaçdes e realidades: objecto que carregava opressivamente com a realidade, mas que não podia
encarregar-se dela nem transformá-la.
0 s escribaç e os fariseus, grupos de muita influência na
formação da consciência do povo, marginalizavam a mulher por causa do seu corpo, porque o consideravam, fonte
de impureza e de morte.
Seguindo a Jesus, da Galileia a Jerusalém e de Jerusalém à Galileia, as mulheres foram descobrindo n'Ele o messianismo do Filho de Deus. No homem Jesus elas reconheceram Cristo, aquele que havia de vir ao mundo. E, com o
seu corpo, O adoraram. O exemplo da narração de Madalena, nos quatro evangelistas, é um exemplo de amor, como muitos outros exemplos do contacto de Jesus com as
mulheres. Com perfume e com lágrimas, a mulher molhou
os pés de Jesus, com os seus cabelos os secou e com a

%

Nas comunidades'eclesiais de base (CEB), as mulheres
têm descoberto e assumido o chamamento a participar na
transformação da realidade. Como mulheres de fé dentro
do povo de Deus, sabem-se responsáveis por que essa
transformação se realize no sentido da vida em abundância
para tadas e para todos.
A consciência que foram adquirindo de ser sujeitos da
História e pedras vivas da Igreja de Jesus, solidarizou-as
entre si, configurando-as como mulheres novas, capazes
de dar corpo ao espirito de Deus.
Com gratidão, porque é dom de Deus, e com responsabilidade, porque é tarefa assumida livremente, as mulheres
das CEB foram-se convertendo em matriz fecunda de Deus
na nossa História. Portadoras de vida, pdem-se em marcha
para a defender, recuperando os seus direitos a contar
com os serviços básicos, participando em grupos organizados que queiram a democracia, transformando e multiplicando com as suas mãos os escassos recursos de que
dispdem, dividindo alimentos e afecto com os irmãos e irmãs unidos na mesma causa.
Convencidas de que a história da salvação deve atravessar o nosso corpo sob a forma de libertação, as mulheres vão sentindo a urgência de iluminar a vida quotidiana
dos nossos corpos com a Btica cristã. Acreditamos que
não podemos separar o trabalho pela justiça social do trabalho pela justiça nas relaçdes entre os sexos. Acreditamos que Deus não está de acordo nem com as estruturas
sociais injustas nem com a opressão.
O nosso corpo individual e o nosso corpo comunitário
eclesial e social são parte de um corpo cósmico chamado
a realizar-se plenamente como proclamação da glória de
Deus (Rm 8, 18ss.). As mulheres são por natureza morada
da vida: sentimos-nos empenhadas em dar glória a Deus
como pessoas plenamente vivas, como corpos novos, solidários com Maria, no nascimento de um cBu novo e de
uma nova terra (Ap 21, Iss).

.

.

Ana Cordovil*

Aprendi o valor da respiração, que nos dá
o ritmo necessário em cada tarefa.
Como trabalhá-la e ganhar mais serenidade
e autoconfiança. O meu corpo dá expressão
viva ao meu ser. Ele retrata os meus anseios,
necessidades, impulsos com o meu corpo
posso CRIAR e DESTRUIR.

-

*lntewençáo no painel inicial do Encontro de Reflexão Teolágisa, do
Metanóia, de Julho de 1996

Falar do corpo, do meu corpo, é um pouco falar do meu ser
sensitivo cheio de histórias e descobertas, com um campo incalculável a percorrer.
Foi no curso de Educação pela Arte que reaprendi a conhecer o meu corpo. A viver melhor com ele. Foi como redescobrir
os sentidos do meu corpo como um todo e em cada pequena
parte. Aprendi o valor da respiraçao, que nos dá o ritmo necessário em cada tarefa. Como trabalhá-la e ganhar mais serenidade e,autoconfiança;.
E muito bom aprendermos a viver bem com o nosso corpo
independentementedas suas características.
O meu corpo dá expressão viva ao meu ser. Ele retrata os
meus anseios, necessidades, impulsos - com o meu corpo
posso CRIAR e DESTRUIR.
É na experiencia de criação que gostaria de vos falar de um
prazer incalculável. Tenho a sorte de, pelo meu trabalho, ter momentos de criaçao em que quase me sinto instrumento de a!go
mais perfeito que eu, talvez divino, talvez o próprio Deus. E a
Ele que me dirijo quando agradeço estes momentos.
Eu explico: por vezes, na realização de desenhos e procura
de ideias, sinto que há uma junção de sentimentos e sensibilidades e que, ao concretiza-las/comunicá-Ias, me aproximo dos homens como uma dádiva de Deus.
O sentido da criação é para mim uma doação no sentido
cristão, cheia de amor, muito prazer e gratidão por um dom que
sentimos mais perto do divino mais obra de Deus atravks do
nosso corpo.
, E muito gratificante e todos os dias agradeço a Deus esses
momentos. Acredito que cada homem foi feito para viver esta dimensao na medida em que realiza uma tarefa com gosto, valorizando o melhor que há em si.
Deus deu-nos um corpo para cuidar e respeitar, mas nem
sempre sabemos faze-10. Falo por mim, considero-me uma privilegiada pelas condiçbes de vida que tenho tido. Mas uma das
minhas prioridades é o respeito pelo meu corpo, para que dentro dos condicionamentos que vou encontrando, eu vi4 conseguindo responder com a serenidade e a energia necessárias às
tarefas em que me empenhei. Deste modo a saúde, os tempos
livres, a ginástica, são prioridades que orientam a minha vida.
E este respeito pelo meu corpo que tento transmitir aos
meus filhos.
Deus deu-nos condiçaes extraordinkrias para vivermos e o
nosso corpo é a primeira particula de humanidade pela qual somos os principais responsáveis. ,
Como nos servimos do nosso corpo na nossa vida?
Como respeitamos o corpo dos outros?
Como educamos os nossos filhos a viver bem com o seu
corpo, sabendo utilizar na plenitude os sentidos, não por esperarmos fazer deles superdotados, mas pessoas felizes?
Como divulgamos os problemas que o nosso corpo nos vai
pondo quando nos questiona nos nossos ideais, preconceitos e
saúde?
Como reagimos aos sinais de "velhice" e aprendemos a viver diferentes?
Como nos abrimos ao novo e respeitamos o diferente e o
modo como outras culturas olham o corpo?
Como olhamos a morte do nosso corpo?
Estas sao algumas das questóes que trago para conversarmos nestes tr9s dias.

-

.
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Joaquim Martins*

A certa altura surge a publicidade e aparecem
umas bailarinas e, de repente, o prefeito desliga
a televisáo! Fica tudo em suspenso
O prefeito nada explica, pede apenas um pouco
de calma e, pouco depois, volta a ligar
e continuámos a ver a série que entretanto
recomeçara. Fiquei com aquele imagem
muito bela das bailarinas e cheio de pena
de náo ter visto mais. Na altura náo percebi,
s6 mais tarde

...

...

...

- O corpo. Falar do corpo. Confesso a minha dificuldade
em abordar o assunto. Na minha memória, a descoberta do corpo foi um tanto perturbadora.., Eu explico. Para o menino de aldeia que aos 10 anos foi para o seminárib, o despertar da sexualidade foi uma coisa muito estranha e culpabilizadora. O corpo era fonte de pecado. Era mau olhá-lo ou tocar-lhe. Punha em
risco a alma pura do seminarista.
Curiosamente, lembro-me perfeitamente de uma cena no seminário, quando da primeira vez que fomos ver televisão (estávamos em em 1958 e para mim era mesmo a primeira vez), num
domingo, a seguir ao jantar (julgo que estávamos a ver o "Bonanza"): a certa altura surge a publicidade e aparecem umas
bailarinas e, de repente, o prefeito desliga a televisão!,.. Fica tudo em suspenso... O prefeito nada explica, pede apenas um
pouco de calma e, pouco depois, volta a ligar e continuámos a
ver a série que entretanto recomeçara. Fiquei com. aquele imagem muito bela das bailarinas e cheio de pena de não ter visto
mais. Na altura não percebi, só mais tarde...
Nunca ouvi falar de sexualidade, pelo menos que me lembre, mas recordo algumas perguntas estranhas do "meu confessor" e das "meditaçdes", sobre as tentaçdes da carne, a pureza,
os perigos das férias (manter distanciamento das raparigas, nada de amizades particulares - nunca cheguei, no seminário, a
perceber o que eram), e as proibiçdes: bailes, festas, frequência
de cafés, etc.
A minha dificuldade em controlar os "maus pensamentos" e
o próprio corpo contribuíram para que o meu director espiritual
viesse a concordar que eu afinal não tinha vocação para padre.
Os recalcamentos, nunca verbalizados, deste período deixaram marcas profundas. Quando deixei o seminário, aos 18 anos,
tinha uma insegurança muito grande e uma incapacidade total
de relacionar-me com alguém do sexo oposto - corava, não
sabia o que dizer, tinha medo... Levei vários anos a controlar as
minhas emoç6es e a fugir de situaçdes embaraçantes, at6 conseguir sentir-me minimamente seguro para conviver e não deixar ninguém descobrir que tinha sido seminarista.

2

- A comunicação atrav6s do corpo... O nunca ter tido
oportunidade, ou não ter sido capaz de falar do corpo, da sexualidade, do amor leva-me a atribuir mais importancia à comunicação não verbal. A postura, o gesto, o sorriso, enganam menos, são mais verdadeiros e significativos.
Ainda hoje a minha comunicação amorosa, o meu relacionamento, é mais feito de gestos do que de palavras. A minha timidez e introversão têm muito a ver com tudo isto.

3

'Intervençáo no painel inicial do Encontro de Reflexão Teológica, do
leranóia, de Julho de 1996

- O uso do corpo. Ainda hoje não consigo dar a atenção
que devia ao "cuidar do corpo", do aspecto, da apresentação, da
forma de vestir, calçar, pentear, etc. As,modas n8o me afectam.
No entanto, incomoda-me a utilizakão do corpo como objecto. A comercialização. Como cristão já me tenho interrogado
se não devia tomar posição sobre isso. A utilização do corpo
com apelos inconfessáveis, para aumentar o consumo, o desejo de possuir, embaraçam-me. Mas valerá a pena preocuparme com isso?

Do corpo, do meu corpo, pouco sei,
Descubro que não sei como o hei-de pensar.

.

Miriam Alves*

O meu corpo não me chega. Não sei como
se diz isto, mas atravessa-o uma corrente
de vida, a que eu quero chamar "de vida",
que me impele para o outro, para outros
corpos corpos igualmente iluminados
pela mesma corrente.

...

Vivo nele e ele dá corpo ao que eu vivo.
Mas então vou pensá-lo como um invólucro, algo que me
contem?
Em parte sim, talvez ... na medida em que o sinto como
uma fronteira, o espaço de dentro - interno -, o espaço de
fora externo.
Logo deixa de me satisfazer esta imagem. Parece demasiado fixa para exprimir a porosidade de tal fronteira. Afinal
que há dentro de mim que não se tenha criado e recriado a
partir do que procuro no exterior?

-

Mas então vou pensá-lo como instrumento? ... de comunicação? ... de troca? ... de relaçao?.,. Em parte sim, talvez,,.
na medida em que se usa e ate se gasta, cumprindo (mesmo
quando não queremos) essa tarefa de comunicar, de estabelecer relação.
Logo fico pensando que vai talvez longe demais nessa tarefa porque se impregna de tal modo de vincos e marcas que
se torna ele mesmo a própria comunicaçao. Perde instrumentalidade e torna-se uma história de vida em relação.
Realmente nao sei como hei-de pensar o meu corpo.
Parece-me que vivo o meu corpo como penso que se vive
um amor de longa data.
Está tão próximo,.. Assustador, nos limites que se tornam
cada vez mais presentes. Espantoso, quando se reacende
em novas ousadias.
O corpo, o ponto de que partimos...
O meu corpo não me chega. Não sei como se diz isto,
mas atravessa-o uma corrente de vida, a que eu quero chamar "de vida", que me impele para 6 outro, para outros corpos,,, corpos igualmente iluminados pela mesma corrente.

Ontem eu e a Margarida brigámos...
Hoje eu e a Margarida amámo-nos ...
Parece que se repete e aprofunda, continuamente, aquele
momento Único de dor e prazer, um corpo que sai de outro
corpo e dele definitivamente se separa, cortando o cordão
que os ligava, Mas que se procuram de seguida para, agora
separados, mutuamente se alimentarem.

*Intervençáo no painel inicial do Encontro do Retiexáo Teológica, do
Metanóia, de Julho de 1996

E quando o meu corpo se esgotar a quem devolverei a
corrente que o anima, mas que já nho lhe pertence?
O corpo, o meu corpo, dificuldades de o pensar,,.

UM IANTO
.

Maria Alfreda Ferreira da Fonseca

Arrastei como pude o meu corpo e o meu
espírito, esgotados por um ano de trabalho
especialmente intenso. Ou entáo sou eu que já
náo sou resistente cemo era dantes, há 20 anos,
quando estive no mesmo sítio, também para
um encontro, da JUC na altura, desta vez era
do Metanoia. Cresci? Envelheci? Provavelmente
um tanto de ambos.

"Venho de longe, de muito longe, o que andei p'ra aqui chegar", como diz a canção, mas fui até Penafirme, no final de Julho,
Arrastei como pude o meu corpo e o meu espírito, esgotados por um ano de trabalho especialmente intenso. Ou entao
sou eu que já não sou resistente como era dantes, há 20 anos,
quando estive no mesmo sítio, também para um encontro, da
JUC na altura, desta vez era do Metanoia, Cresci? Envelheci?
Provavelmente um tanto de ambos.
O Encontro de Reflexão Teológica tinha desta vez um tema
especialmente aliciante para mim, pensar em conjunto sobre o
corpo, incluindo as eternas discussões acaloradas com os amigos, que me fazem sair da letargia e me põem a pensar, Desenferrujar a celulazinhas cinzentas, no dizer ficcionado de Poirot.
Um desafio irresistível proposto pelo Pe. Peter Stilwell, o perito
convidado.
Não esperem ler um relato objectivo do que se passou, ficam apenas aqui anotadas as minhas observações muito pessoais sobre o eco desta reflexa0 em mim.

1.

Fiz 40 anos, já na0 silo primaveras, mas sim verões!
Penso na vida a partir da sua metade previsível,
Com a esperança de vida feminina próxima dos 80, tenho
metade vivida e metade por viver, confronto-mecom o meu próprio envelhecimento; confesso que a experiência tem o seu quê
de amargo.
É que o meu aparelho digestivo decidiu entrar em greve e o
médico alvitiou que tenho de tomar medicamentos para o resto
da vida. Levo agora na bagagem uma caixinha de remédios; é o
que se espera da ternura dos 40?
Sou confrontada com as limitações do meu corpo e não já
com as suas potencialidades como me tinha habituado até aqui,
eis por isso o meu interesse pessoal em alargar o campo de reflexa~sobre o tema.

2.

Num esconso da minha memória guardo uma reminiscência infantil de um dia em que me preocupei pela primeira vez
com o meu corpo. "O mano, eu sou bonita ou feia?" Tinha eu
cinco anos, e confiava ainda na opinião do meu irmão (talvez
com medo da resposta se a pergunta tivesse sido dirigida a um
adulto mais credenciado).
Ele parou de brincar com os legos e olhou-me atentamente
como se nunca me tivesse visto. Foi o primeiro olhar masculino
que senti avaliar-me o aspecto físico (mas sendo da família não
conta!). A resposta foi lapidar e nada esclarecedora da minha
dúvida, depois de um silêncio declarou do alto dos seus quatro
anos de vida: "Não sei, estou habituado!"
Convém referir que este julzo de valor foi proferido por uma
criancinha que tinha acabado de vir do oftalmologista e se debatia com uns óculos que lhe tapavam um olho que via de
mais, para fazer trabalhar o olho preguiçoso. Foi com tal deficiência que fui avaliada, mas, pensando bem, se hoje lhe fizesse a mesma pergunta, provavelmente obteria uma resposta semelhante. Irm80s silo assim mesmo, sem contemplações para
com os egos fraternos! Náo sei como acabou essa minha dúvida existencial.
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Lembro-me mais tarde, já adolescente, de uma consciência
dolorosa de ter gorduras a mais nas pernas, a bacia um número
acima do que devia, os braços tortos, os p6s chatos e, claro, um
nariz demasiadamente grande, sempre pronto-a meter-se onde
não era chamado!
Nessa altura pedia intensamente a Deus que neo estivesse
distraído no dia da ressurreição final e me corrigisse esses defeitos de fabrico, de modo a que o meu corpo fosse efectivamente
glorioso.
Então não era ainda moda a cirurgia plástica e eu atribula a
Deus o dever de ofício de corrigir os defeitos físicos desta sua
criatura, Não era questão de estar influenciada pela heresia de
Marcião (que só conheci neste encontro de Penafirme) e atrever-me a julgar que o Criador, demiurgo, fosse de propósito fazer-me a partida de não me dar um corpinho de "top model" por
incompetência criadora ou maldade, como esta heresia afirmava. Da minha parte era meramente a reivindicação de uma correcção de tipo est6tic0, não teológico.
Confesso que estava mais contente com a minha personalidade, dava-me melhor com os meus defeitos pslquicos do que
com os físicos. Pudera... estes notam-se logo 6 primeira vista!
Hoje em dia essas reivindicações deixaram de ter importância para mim... desde que faça as digestdes bem feitas, Imaginam-me na vida eterna a arrotar depois do banquete escatológico? Que coisa menos poktica!
Cheguei assim a formar uma imagem de mim, felizmente
com alguns reforços positivos do exterior, que colmataram a
crueza excessiva do meu diagnóstico flsico da fase de crescimento.
O esquema curioso que o nosso perito fez a dada altura,
mostra de forma mais elaborada e sistematizadora este processo de gestaçáo da atitude fundamental em relação a nós mesmos, a auto-imagem formada a partir de um mundo exterior que
nos perpassa pelos sentidos, pelos sentimentos, at4 se constituir propriamente como imagem de si, apontando para um centro mais fundo que 6, a meu ver, o mist6rio de cada um de nós,
a nossa incognoscibilidade própria, que o olhar de Deus revelará (estarei a divagar?). Depois vinha o momento de retorno ao
exterior, do centro até aos gestos vislveis e à voz audlvel, transportando as nossas emoçdes pelo caminho e devolvendo-nos
ao mundo exterior.
De novo a dinâmica da relaçáo entre o eu e o mundo onde
se insere, como "ser aí", num corrupio de relaçdes e correlaçóes unidimensionais ou pluriformes.
A explicação, dada apenas por palavras, está talvez pouco
clara, mas o boneco no quadro deu azo a várias intervençdes
interessantes, tanto do conferencista como dos participantes.
Olhei entáo as minhas memórias com olhos mais Ilmpidos.
Era isso o importante.

3.

Embora a doutrina explicasse que somos a soma do
corpo e da alma e que só a alma interessa salvar, essa dicotomia sempre me pareceu excessiva, especialmente quando estava desgostosa e me corriam lágrimas capazes de encher a barragem do Alqueva. Era a alma que chorava ou o corpo? E da
primeira vez que estive de mão dada com o meu primeiro namo-

rado? Não era certamente só um sentimento físico de bem-estar, eram corpo e alma fundidos e confundidos no meu ser, pelo
amor dado e recebido naquele gesto ("em gestos simples de
amor, invenção!", como cantamos numa oração).
Do ponto de vista das ideias, arrumei rapidamente SP Agostinho, recheado de platonismo, Descartes e afins, cujas divisdes
entre corpo e alma me divertem mais do que convencem, e,
procurando uma posiçao intelectualmente honesta, tento apenas ser gente.
Gostei de verificar que não era apenas eu a considerar isto.
O ataque demolidor que o Peter fez i3 antropologia dualista bem
presente no cartesianismo aumentou o meu grau de convicção
de que provavelmente a minha luta pela uniçidade do ser era
partilhada por muita gente.
Ser aqui e agora, ontem e amanhã, concreta, espácio-temporalmente determinável, ou seja, humanizar-me e assim aproximar-me dos outros, tão diferentes e, no entanto, tão próximos
de mim e que são imagem de Deus, 6 bem mais sensato, parece-me.
Estava resolvido e arrumado o dilema se a alma era o cabide do corpo ou vice-versa, conforme as inclinações mais materialistas ou espiritualistas que volta e meia me assaltavam.
Por isso achei genial aquela fita de papel que circulou durante uma das sessões do encontro. De um lado estava escrito
"interior" e do outro "exterior", mas colada de tal forma que ao
passar entre os nossos dedos o interior "vira" exterior e vice-versa. Ora ali estava uma prova palpável da tal unicidade da pessoa.
E assim, atrasada nas horas, o que me impediu de ouvir as
intervenções do painel do primeiro dia - brilhantes, pelo que
me contaram depois -, mas com estas perspectivas sobre a vida, fui mergulhando de cabeça no mar das ideias debatidas em
Penafirme.
Com um gozo infinito de reencontrar os velhos amigos de
quem tinha saudades e de fazer novas amizades na minha tribo
da Igreja, que 6, entre outros espaços, o Metanoia.

4.

"0meu corpo sou eu, em relaçáo sempre hnica com os
outros e com o mundo, nesse mistbrio do instante em que o
tempo e a eternidade se tocam", refere um,texto distribuído numa sessão pelo seu autor, o nosso perito. E justamente este aspecto relaciona1 que é sugestivo,.. Como diria Ortega y Gasset,
o eu e a sua circunstância 6 que são o campo do ser pessoa.
A atençao ao tempo que escapa por entre os momentos privilegiados de relação. Quem niío sentiu alguma vez que o tempo parou, se suspendeu, para que alguma coisa de importante
acontecesse? Justamente esse momento de eternidade que 6 a
experiência da comunicação plena, da vida em abundância que
já entrevemos se olharmos realmente os outros como eles são,
não só a partir da exterioridade corpórea, como objectos do
nosso interesse, mas do ângulo mais fundo, como sujeitos cuja
subjectividade remontaat6 esse centro a descobrir, que 6 referido pelo esquema acima descrito.
0 s textos, que surpresa! Os tempos de conferência, pautados por uma criteriosa escolha de textos de apoio e a conversa

do perito, sugerindo pistas de interpretação diis diferentes correntes de pensamento, foram um desafio permanente.
Quando se conhece as pessoas, às vezes tem-se dificuldade em encontrar-lhes a originalidade quotidiana. Não foi o caso
em Penafirme. Foram sb três dias, mas fomos conduzidos de
surpresa em surpresa, navegando pelo passado do cristianismo
emergente na sociedade do Império Romano, com a concepção
que ambos tinham da sexualidade e, de forma mais geral, do
corpo. Uns s6culos depois foi o impacto de heresias mais ou
menos extravagantes, mas que marcqram a histbria em que vivemos. Por outro lado, as tradiçóes do hindulsmo e do budismo
mostram outras vias de procurar a harmonia do homem, nas dimensóes psíquicas e corpbreas, um tanto exbticas talvez, mas
nem por isso menos interessantes.
Claro que a sessão matinal de aikido nas dunas, entre os pinheiros e o mar, com o mestre trajado a rigor, indiciava ji uma
tendência para a harmonia com sabor oriental. Depois vinha a
conversa, a discussão tebrica, mas primeiro fazíamos a experiência de respirar fundo e concentrar-nos no centro vital buscando o equillbrio posslvel. Só a sensação de boiar no mar 6
parecida - quanto a mim que sou fã incondicional dos oceanos
- com esta procura Intencional de vazio e cheio simultâneo o paradoxo fala por si. De qualquer modo, melhor-do que descrever sensaçóes é vivê-lás... e delas ter consciência!
Uma palavra final para a organização da relação adultoscrianças. É engraçada esta forma de conviver entre pais e filhos.
E a mim dá-me a sensação bem divertida degser "tia" dos filhos
dos meus amigos.
Os momentos de oração foram outro ponto relevante. O cuidado com a simbólica litúrgica, pautada pelo tema do encontro,
foi acontecendo de forma natural.
É claro, também sou sensível aos aspectos lúdicos não previstos no programa. Acho que um encontro é tudo isso de mistura, em doses variadas.
Como no poema inicial de Cinatti, reconheço-me: "Um saleiro. Um pimenteiro. (...) Nem forma ou cor: tempero."
Retemperei as minhas forças físicas e psíquicas. E eu, que
gosto tanto de cantarolar, lembrei-me de uma canção esquecida
do Fanhais que começa assim: "Corpo renascido canção, tocote e respiras..." É sem dúvida efeito de Penafirme!
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Claro que a sessiio matinal de aikido nas
dunas, entre os pinheiros e o mar, com o
mestre trajado a rigor, indiciava já uma
tendência para a harmonia com sabor oriental.
Depois vinha a conversa, a discussão teórica,
mas primeiro faziamos a experiência de respirar
fundo e concentrar-nos no centro vital
buscando o equilíbrio possível, S6 a sensação
Y.
de boiar no mar é parecida - quanto a mim
que sou fã incondicional dos oceanos - com
esta procura intencional de vazio e cheio
simultâneo - o paradoxo fala por si. De
qualquer modo, melhor do que descrever
sensaçdes 6 vivê-las.., e delas ter consciência!

E RACISMO
.Jose Centeio
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m Portugal misturam-se com"facilidade e frequentemente comportamentos racistas com comportamentos etnocêntricos, servindo
esta interpenetraçdo tanto a tese dos que dizem não ser Portugal
um pals racista como a daqueles que espiolham nesses comportamentos indícios de u m racismo latente. Aliás, o mesmo acontece
em outros palses, apesar de diferenças mais ou menos acentuadas.
Embora seja tarefa bastante árdua - ou até mesmo impossível - perceber quais & linhas que separam estes dois tipos de
comportamento, nada nos impede de apontar alguns factos que
nos permitam aprofundar um pouco mais a nossa reflexão.
um desses factos refere-se ao mito que se criou em Portugal,
por oposiçáo a outros colonialismos, de que os portugueses, portadores de um espírito aventureiro e universalista, se foram misturando com outras raças e culturas. Este mito, além de mistificar a
ideia que os portugueses têm de si próprios, acentuou ainda mais
o seu etnocentrismo, Com que raças se misturaram os portugueses?! E terá sido a proporçKo de tal ordem que nos permita atribuir-lhe significado e validar a ideia dando corpo ao mito?! Será
que, para muita da gente que compunha a tripulaçao de um navio,
haveria outras alternativas, ou o misturar-se seria, senão a Única,
pelo menos a mais vihvel?!
Por outro lado, Portugal, desde que 6 pals, sempre defendeu
acerrimamente o seu espaço, Esse conceito de defesa do espaço
flsico enquanto slmbolo de unidade, como forma de protecção
contra tudo o que é estranho, novo, e traz consigo ameaça à coesão da comunidade, ou seja, aos poderes que a mantêm e perpetuam, encontra-se profundamente enraizado na nossa cultura popular. Aceita-se facilmente, at6 afavelmente, a presença do "outro",
do forasteiro, desde que ele ndo actue, nao inteivenha ou nao coloque em perigo a ordem estabelecida, seja ela polltica, social ou
moral. Somos olhados como um povo que sabe receber, mas que
continua fechado às ideias vindas do exterior, enquanto interpelação à consciência e questionamento da ordem estabelecida. Aliás,
muitos dos comportamentos desencadeados pela revoluçáo de

-

Abril, tanto à direita como à esquerda, sho disso um exemplo bem
sugestivo. Ainda hoje continuamos a colher do exterior nho o essencial, mas apenas o funcional, o que nos dá mais jeito.
Náo menos importante é o facto de os portugueses, desde
há séculos, se terem revisto no papel de alguém que parte. Fo'mos, no passado - e ainda o somos -, sobretudo um povo de
emigrantes, e não de imigrantes. Pela primeira vez, desde há séculos, vemo-nos confinados ao nosso próprio perímetro, embora
integrados no espaço europeu, cujas rédeas, porém, não somos
nbs a controlar. Como se tal clausura não fosse suficiente, passamos também a ser um país de imigrantes. E, de repente, uma
realidade que era apenas vivência dos nossos emigrantes, lá longe, passa a ser a realidade de todos nós. Sentimo-nos ameaçados, inseguros sem saber como lidar com o que era até agora
desconhecido.
O racismo integra-se nesta dinâmica de receio do desconhecido, ameaça ao nosso espaço e à ordem que o perpetua. Nos momentos de crise, que sho também momentos de rotura e, por conseguinte, ameaça à ordem vigente, o etnocentrismo, ligado a uma
certa etocracia, erige a componente rácica como o bode expiatório
de todas as ameaças. Evitamos, deste modo, o confronto com nós
próprios e perdemos a oportunidade de nos descobrirmos e crescermos enquanto povo, na procura de um amanhã em que cada
um sentirá o prazer de inventar o futuro, Preferimos a estabilidade,
a comodidade, e ainda bem que existe alguém em quem possamos descarregar as frustraçdes das oportunidades perdidas.
Importa, neste contexto, fazer a destrinça entre comportamentos racistas, nem sempre conscientes enquanto tais, e racismo,
ideologia perfeitamente elaborada e consciente,,Por outro lado, o
acumular de comportamentos racistas colectivos empresta quase
inevitavelmente à teoria a justificação de que carecia.
Um dos desafios que se nos coloca 6 percebermos que papel
cabe às minorias étnicas presentes no nosso país e como poderão
elas ser integradas numa sociedade que desejamos cada vez
mais democrática, não no sentido~instituciona~,
mas no sentido de

um aprofundar e amadurecer da consciência critica de cada um. E
isto 6 muito mais complicado do que aparenta, pois muitas vezes
essas etnias transportam consigo uma carga cultural e formas de
vida cujos valores bailares colidem com o nosso desejo de caminharmos no sentido de uma democracia plena.
Que significa, no contexto das nossas sociedades, integrar
sem atentar contra a dignidade do outro enquanto grupo?! Se
uma democracia exige de cada indivíduo um grau de responsabilidade muito para além dos deveres instituídos - e isto 6 válido para todos -, que esperam as etnias da nossa sociedade ?
As comunidades étnicas deve ser-lhes permitido o direito de
expressáo nas suas diversas vertentes, bem como os direitos próprios de uma sociedade como a nossa, mas também se deve exigir-lhes os deveres inerentes à própria democracia e à solidariedade entre cidadáos que partilham o mesmo destino. Náo podem
exigir direitos quando, em nome de valores culturais, se recusam a
cumprir deveres elementares. O paternalismo, que grassa no tratamento destas questdes, e que tanto jeito dá quer aos protectores
quer aos protegidos, apenas serve para esconder a incapacidade
de ambos os lados.
Parece-me que a grande questão é sabermos quebrar as linhas que tecem este nosso etnocentrismo, com o seu quê de etocracia, no sentido de caminharmos para uma sociedade cada vez
mais aberta, em que a pedra basilar seja a criatividade e, por conseguinte, a ruptura permanente com o passado, ou seja, o perpetuar dos modelos estabelecidos. O passado apenas permanece
enquanto consciência histórica que moldou o nosso presente,
mas náo enquanto continuidade.
Que a nossa caminhada aponte no sentido da libertaçho de todos os seres humanos e que cada um tenha a oportunidade de
descobrir na sua individualidade o direito à criatividade, independentemente da sua origem ou raça.
Saibamos ser felizes na diferença,
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FALSO DO A B B PIERRE
~

SERGELAFITTE

A interrogaçáo sobre o que pôde conduzir
o Abbé Pierre a um tal desvio permanece.
O presidente da Fundaçáo Abbé Pierre afirma:
"Nbs também estamos a tentar compreender.
Mas o Abbé náo é revisionista nem anti-semita.
Mesmo se a sua atitude parece ambigua,
ele nunca teria desejado sustentar as teses
dos negacionistas." Mas a sua posiçáo
foi mesmo ambígua até ao comunicado de 2
de Maio, que pretendeu pôr fim a polbmica.

*Extractos de um 'dossier" da 'ActualitB Religieuse' de Junho de 1996
sobre "Quem manipula o Holocausto?"

Cansado e magoado por fodas as discussdes sobre a
sua carta aprovadora a Garaudy, o Abb6 Pierre (A. P.) refugiou-se no silêncio e na retlexáo. Tendo passado, em
poucos dias, da defesa dos imigrados africanos expulsos
à caução moral a uma obra discutlvel, o velho abade, capaz das melhores cóleras, encontrou-se num terreno que
conhèce mal: as areias movediças de um revisionismo
mais preocupado em enterrar as memórias do Holocausto
do que em p6r a nu a sua terrlvel verdade. A verdade A
que chocou muita gente; "mesmo os jovens muçulmanos
dos bairros perifbricos estavam desiludidos", afirma um
padre que os acompanha. Náo se compreende como esta
figura admirável e admirada do empenhamento dos cristaos ao lado dos mais desprotegidos p8de enganar-se a
este ponto.
Os responsáveis de Emaús, num comunicado A imprensa a 8 de Maio, condenando as teses revisionistas,
afirmam: "Que o AbbA Pierre possa aparecer como um
apoio a temas indefensáveiç ou aos que os defendem A
inaceitável." TambAm sublinham que náo se trata apenas
de um passo em falso do fundador do seu movimento:
"Náo A tanto o A. P. que está em causa, mas a pressáo
pública e privada que conduziu o combatente total e generoso para fora do terreno que A o seu e o nosso."
Mas a interrogaçáo sobre o que pode conduzir o A, P.
a um tal desvio permanece. O presidente da Fundaçao
AbbA Pierre afirma: "Nós tamb6m estamos a tentar compreender. Mas o AbbA nho 6 revisionista nem anti-semita.
Mesmo se a sua atitude parece ambígua, ele nunca teria
desejado sustentar as teses dos negacionistas." Mas a
sua posição foi mesmo amblgua at6 ao comunicado de 2
de Maio, que pretendeu p8r fim à polAmica. O A. P. afirma nesse comunicado "nunca ter querido deixar p6r em
diivida, de qualquer maneira que seja, a atroz' realidade
do Holocausto", Condena "todos aqueles que (...) querem (...) negar, falsificar ou banalizar o Holocausto, que
ficará para sempre uma mancha indel6vel na História do
nosso continente". Renuncia assim ao debate de historiadores sobre o genocldio dos judeus, que tinha em tempos desejado, "porque o clima necessário não existe presentemente". Enfim, recusa-se a abandonar o seu amigo
Garaudy, que tomou "oralmente e por escrito o compromisso formal de reconhecer todos os erros que lhe forem
provados".
A Liga Internacional Contra o Racismo e o Anti-Semitismo, pareceu de mais: exclulram o A. P. da sua Comissão de Honra. E um golpe,rude, confirmam os amigos mais próximos. Ainda por cima, veio a seguir a uma
severa condenaçao do episcopado frances, diflcil para
um padre como ele, respeitador da hierarquia: "A caução moral que o AbbA Pierre representa, a autoridade
que adquiriu pela sua palavra e pelos seus actos, sao

uma responsabilidade da Igreja em França aos olhos da
opinião. Esta Igreja não pode aceitar ser comprometida
na situação que se criou" (comunicado do presidente e
do secretário da comissão episcopal para as relações
com o judaísmo, 29 de Abril). "Não é imoral prestar uma
tribuna a autores que recusam as mais sólidas conclusões da comunidade científica internacional em nome
de princípios e de métodos que a investigação histórica
recusa?"
Está aí o fundo do problema. Consciente ou inconscientemente, o A. P. apoiou uma operação mais que duvidosa. Não foi por acaso que Garaudy se apressou a utilizar a carta que ele lhe dirigiu, juntamente com outra, do
Pe. Michel Lelong, conhecido pelo seu investimento de
longa data no diálogo islamo-cristão. O apoio da parte
de católicos é uma tábua de salvação oportuna para um
autor atacado por todos os lados. Na sua carta de 15 de
Abril, o A. P. afirmava "o seu respeito pelo enorme trabalho do autor; confundi-lo com o que foi chamado revisionismo é uma impostura e verdadeira calúnia de inconscientes".
O fundador de Emaús não quer desistir destas afirmações, apesar da opinião dos historiadores mais qualificados sobre o assunto e da sua própria convicção de que o
negacionismo é um engano. Numa entrevista publicada
pelo "Libération", a 29 de Abril, em plena polémica, renovou mesmo o seu apoio a Garaudy, apesar dos apelos
públicos de Bernard Kouchner, de Jacques Gaillot e de
Léon Schwarzenberg, o qual lhe enviou uma argumentação detalhada contestando as teses de Garaudy sobre o
Holocausto. Porquê? Está convencido de que o seu amigo de há 40 anos não é anti-semita; acha-o um intelectual honesto, capaz de dar a mão à palmatória se os
seus erros lhe forem demo?strados. As pessoas ma.is
próximas dizem do Abbé: "E como Mitterrand, fiel aos
amigos." E não se larga um amigo, um antigo resistente,
em plena tempestade ...
Mas não estará aí a Única explicação. Há também a
solidariedade com o povo palestiniano, que junta os dois
homens. Entre as pessoas que circulam à volta do A. P.,
há vários antigos aderentes das Brigadas Vermelhas, refugiados em França desde o fim dos anos 70, que sempre apoiaram activamente a causa palestiniana. Serão
eles as "pessoas de muita exigência e competência" que
refere na carta a Garaudy? Ate agora, o A. P. não precisou quem são.
'
É verdade que o empenhamento do A, P. na defesa
dos palestinianos é antiga. Assim como o seu diálogo
com personalidades judias de todos os quadrantes, sem
ocultar as suas posições face ao conflito israelo-palestiniano. Entretanto, André Chouraqui diz: "Recebi-o com
muita amizade; mas ele tem um conhecimento muito incompleto destes problemas." Durante uma viagem a Jeiusalém e a Gaza, em Outubro de 1995, o A. P. recordou
o essencial do seu empenhamento nestes termos: "Foi
um europeu, baptizado e renegado, Hitler, que provocou

o horror espantoso a que chamamos 'o Holocausto'. Os
europeus, depois de acabada a Guerra, quando se soube a extensão do horror, quiseram lavar as mãos e obter
perdão fazendo recair as culpas sobre os que não eram
culpados. Disto vos peço perdão a vós, árabes da Palestina, nossos irmãos."
Daí a acusar o A. P. de anti-semitismo, como faz o
semanário "Tribune Juive" de 9 de Maio 1996, R esquecer que essa análise, seguramente simplista - mas trata-se de uma intervenção durante uma recepção, não da
defesa de uma tese! -, é partilhada por muitas outras
personalidades de diferentes horizontes políticos, que
não são anti-semitas. Mas era preciso apoiar Garaudy,
quando ele defende essa posição com argumentos que
a desacreditam? Foi o risco tomado por Michel Lelong.
Gaullista, arabófilo e embrenhado no diálogo islamocristão, a tal ponto que os seus detractores o acusam de
ter aceite as piores teses do mundo árabe face a Israel e
de ser mais integrista que certos muçulmanos, defendese assim: "Escrevi e disse a Garaudy que não estava de
acordo com ele. Em relação ao genocldio, o seu livro 6
um erro. Mas, no fundo, tem razão." O fundo do problema, para Michel Lelong, é o Próximo Oriente e, mais globalmente, as relações Norte-Sul, questões em que ele
acha que Garaudy deve ser ouvido. "Quando os muçulmanos estão do lado da justiça, eu estou do lado dos
muçulmanos."
Resta ainda a visão dada pelo A. P. sobre a História
do povo judeu, marcada por um antijudaísmo "cristão",
de que se encontram muitos sinais no abundante correio, muito crítico, que Jacques Gaillot recebeu na sequência do seu apelo. Holocausto perpetrado por Josué; um povo que teria falhado na sua missao de levar
a revelação divina a todo o Planeta ... "E inaceitável,
tanto no plano histórico como teológico", considera o
historiador Pierre Pierrard, presidente da Amizade judeo-cristã de França: "É dar argumentos ao pior inimigo
do A. P., a Frente Nacional. Assim se manifesta a persistência de um judaísmo muito antigo entre os católicos. Fizeram-se esforços importantes, mas há ainda
muita ignorância no universo católico, ao nível da pastoral e da catequese, E também há indiferença. Há 20
anos que dou aulas num seminário da periferia de Paris,
e só em 1995 é que me pediram um curso sobre as relações judeo-cristãs. Desde o Concílio Vaticano II, houve
um grande aprofundamento doutrina1 na Igreja Católica.
Mas não desceu ate à base por todo o lado. Devemos
continuar vigilantes."
É também o que André Chouraqui acha: "O Abbé Pierre foi vítima de ensinamentos recebidos sobre os judeus
durante a sua juventude. Mas estou convencido de que
está muito arrependido. Não é preciso fazer disto uma
tragédia, mas R precisa vigilâncià para não recuarmos vários séculos. E que seja a ocasjão para os cristãos compreenderem que não temos senão um Único e mesmo inimigo: o integrismo."
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Título do livro: "Les Mythes fondateun de Ia politique israelienne "
Apercebemos-nos que há no autor um grande sofrimento. Este lutador contra sistemas totalitArios e ideias feitas declara-se vítima de "asfixia mediática" e de "morte literária", de "emparedamento de um homem". O leitor pode
apiedar-se e, ao folhear o livro, reforçar a sua compaixão,
tanto o conteúdo parece solidamente construfdo: três partes, dez subpartes, cada uma constituída de para'grafos
curtos, terminando pela.evocação de fontes devidamente
referidas. Ao começar a leitura, parece que vamos ao encontro de um autor com ideias claras e estilo directo. Mas
o entusiasmo por esta leitura dura pouco.
O A. explica que não é uma obra de circunstancial mas
que se integra num projecto global, E o Último tomo de
um conjunto sobre "os integrismos geradores de violências e de guerras (...), doença do nosso tempo: o islâmico, o católico e o sionista". Há aqui uma inconsistência
entre religiões e política. O islão e o catolicismo são claramente religides. Mas o sionismo? Alain Dieckhoff, especialista do sionismo, caracteriza-o como "uma doutrina de carácter eminentemente polltico",, secular. Mas Garaudy
classifica Israel como o "ídolo moderno"; "o sionismo político substituiu o Deus de Israel pelo Estado de Israel". Estado que ele apresenta como manipulador. O anti-semitismo e o Holocausto servir-lhe-iam de álibis, de apagadores. Tudo lhe A permitido, mesmo quando consuma "o genocídio lento do povo palestinianon.
A finalidade de Garaudy é desconstruir a manipulação,
mostrar como a "santificação" do Estado de Israel repousa
sobre mitos. Ataca em primeiro lugar os "mitos teológicos"
da Terra Prometida é do povo eleito que, segundo ele,
procedem de uma leitura fundamentalista da Bíblia. Ataca
a ideia de que o povo judeu seria o filho mais velho do
monotelsmo. Tenta mostrar como a instalação deste povo
na Terra Santa se fez ao preço do genocldio dos cananeus. O seu bode expiatório é Josué, culpado no seu tempo de purificação étnica, "que se tornou sistemática no
Estado de Israel".
Depois da lição de História, a desconstrução dos mitos
modernos. O primeiro é o "antifascismo sionista". Na Alemanha, diz ele, os sionistas negociaram com o poder nazi;
e os judeus fizeram uma "verdadeira declaração de guerra" a este pals. O processo de Nuremberga? "Foi um
monstro jurfdico, justiça dos vencedores"; "nem Churchill
nem Estaline nem Truman se sentaram no banco dos criminosos de guerra"; "Nuremberga oficializou o número de
seis milhdes de judeus exterminados, que se tornou um
dogma justificante, sacralizando todas as exacçdes do Estado de Israel". Chegados a este ponto, entramos no coração do debate. Garaudy não acha que os nazis fossem
uns filantropos, acusa-os de crueldade, mas bem menos

do que o que se tem dito. A avaliação do número de vltimas? Foi feita por estimativa e, em revisdes sucessivas,
não tem deixado de baixar. Não se encontra nenhuma ordem de Hitler para "exterminar os judeus". A "solução final" consistiria a afastá-los da Europa, primeiro em Madaghscar, depois nos confins de um "Reich" que se alargaria
por conquistas. 0 s testemunhos? Fabricados A partida,
quer os das vítimas quer os dos carrascos. As camaras de
gás? Dificilmente plausfveis. O A, passa daqui ao ataque
de um último mito, segundo a formulação de Golda M,eir:
"Uma terra sem povo [a Palestina] para um povo sem terra
[os Judeus]." Mostra como o pals era habitado antes da
chegada dos Judeus, o que ninguém contesta. "Em 1947,
nas vésperas da criação do Estado de Israel, havia 600 mil
judeus na Palestina, numa população. total de 1,250 milh6es de habitantes.
Com todas estas citaçdes, espero que Garaudy não diga, como disse de outros colegas, que eu não li o seu livro. Algumas das suas afirmaçdes bradam aos céus. A
memória é solúvel nos anos que passam. É preciso contar
e explicar continuamente, para que as jovens geraçdes
não percam o fio do que aconteceu durante a II Guerra
Mundial, Reconheçamos a Garaudy a sua parte de verdade. Há outros autores, nem anti-semitas nem revisionistas,
que falam "de uma exploração, por vezes escandalosa, do
genocldio dos Judeus. O Holocausto serve para tudo, para justificaçdes permanentes, para legitimar o mlnimo incidente de fronteira como um novo massacre, para assimilar
os SS aos palestinianos, para com quem os judeus têm,
inegavelmente, muitas culpas".
A chama pr6-palestiniana de Garaudy defende uma
causa em si legítima com os piores argumentos, enfraquecendo-a em vez de a ilustrar. O tom da obra 6 execrável,
exalando antijudalsmo. Recusar o termo "holocausto" para
designar o que aconteceu a cinco ou seis milhões de judeus, entre os quais 1,8 milhdes de crianças com menos
de 14 anos, ao mesmo tempo que se fala de holocausto
dos cananeus, cometido no tempo de Josué, é fazer um
jogo perigoso com as palavras. Dizer que o termo "genocldio" não 6 apropriado, porque genocídio designa "a exterminação de uma raça" e o judaísmo teve um considerável desenvolvimento internacional depois de 1945, é um
insulto A memória. O nome "Shoah" indica a amplidão da
catástrofe do Holocausto. Falar de "Shoah business" e
classificar de ineptos os filmes sobre a tragédia diz muito
sobre a não-compaixão pelas vitimas.
Mas o assunto 6 mais grave: apesar dos seus artifícios
de apresentação, a "erudição" de Garaudy só impressionou o Abbé Pierre. O A. não conhece o "dossier" e ríão o
quer conhecer. Não são possíveis debates sobre o Holocausto, proclama. Falso. JA há tempo que o debate se trava em todas as frentes: sobre a génese do Holocausto,
entre intencionalistas e funcionalistas; sobre a sua especificidade em relação aos massacres de outros povos e a
episódios anteriores da Histbria judaica; sobre o seu significado teológico. JA ninguém declara sagrado nem definiti-

vo o número mágico de seis milhbes. Garaudy erige-se em
porta-voz da verdadeira História que, como ele mesmo sublinha, 6 revisionista. A verdade é que retoma, pratitamente sem inovação, os trabalhos de outros antes dele que arvoraram o mesmo título.
Já em 1987 se podiam recensear duas mil obras sobre
a questáo, e náo menos que dez mil publicaçbes sobre
Auschwitz. Garaudy devia saber que náo somente Hitler
era um anti-semita declarado, mas que a exterminaçáo
dos judeus náo poderia ter-se feito sem o seu aval e encorajamentos. Tudo concorre para o provar, como a sua retórica de ódio, os relatórios das matanças que lhe foram
entregues, as declarações repetidas dos seus subalternos,
Himmler à cabeça. Os chefes nazis tentaram camuflar o
que estava a acontecer, com linguagens eufemlsticas e
codificadas. Mas há suficientes declaraçbes explícitas de
Himmler, Goebbels, Goering, Eichmann, Rosenberg, etc.
Escutemos sprimeiro:
"Foi-nos posta a seguinte questáo: o que fazemos com
as mulheres e as crianças? Encontrei uma solução evidente. Náo me sentia no direito de 'extirpar' os homens e deixar crescer as crianças, que se iriam vingar sobre as nossas crianças e os nossos descendentes. Era preciso tomar
a grave decisáo de fazer desaparecer este povo da face
da Terra,"
E verdade que os nazis tiveram durante algum tempo o
projecto de afastar os judeus da Alemanha e depois da
Europa. Mas, no fim de 1941, quando começou a guerra
com a Rússia, produziu-se uma transferência de projecto e
"a soluçáo final da questao judia" já não se pbe em termos
de emigração, mas de aniquilamento. Primeiro, foram
"grupos de acção especial", que fuzilavam em grande escala; depois, foram as muito reais cAmaras de gás, de que
se podem ver os restos e de que hh tantos testemunhos.
Rudolf Hoess, comandante desses campos, "bom católico", que na sua juventude queria ser missionário, conta
como ficou aliviado com a criaçáo das camaras: "De agora
em diante, já náo assistiremos aos banhos de sangue dos
grupos de acçáo especial; e as vitimas seráo poupadas à
angústia até ao Último momento."
Garaudy diz que esse testemunho de Hoess lhe foi arrancado pela violência, quando estava preso em Cracóvia.
Mas o testemunho multiplica os dados autobiogrhficos, os
pequenos acontecimentos, as notas pessoais, os comentários pollticos mais variados, as acusaçbes anti-sernitas e
anticiganas. E náo é senão um documento entre outros,
há um número enorme de testemunhos e informaçbes.
Há uma outra objecçáo de Garaudy que é formulada
por muitos AA.: os judeus dáo, por vezes, a impressáo de
que trazem os seus mortos a tiracolo, como se se tratasse
de vítimas fora do comum. Evocam-se os números globais
do massacre da II Guerra Mundial: 20 milhdes de soviéticos, 15 milhbes de chineses, cinco milhões de alemáes,
três milhbes de polacos não judeus. Mas o tributo dos judeus foi realmente muito pesado: dois terços do judaísmo
europeu foram aniquilados, 40 por cento do judaísmo

mundial. Qualitativamente, segundo a expressáo de Primo
Levi (que esteve, ele próprio, num campo de extermínio)
"foram tratados como a lama, o gado, o lixo; (...) como vltimas que não pertenciam à espécie humana".
Como outros revisionistas junto dos quais se refugiou
quando deixou o PC, Garaudy anda à procura de uma explicação total do mundo, Parte de uma grelha de leitura
ideológica segundo a qual escolhe os factos, afasta uns,
realça objecçbes secundárias, despreza factos maciçamente atestados. Simplificaçdes, amálgamas, confusão de
planos. Obcecado pela manipulação que vê noutros, não
se dá conta da sua própria manipulaçáo. Podemos dizer
que sempre abordou a História com alguma ligeireza;
quando sáo acontecimentos muito antigos, essa tendência
pode passar despercebida; mas, com a vivacidade da
chaga aberta pelo Holocausto, a seguir a séculos de antisemitismo, isso R imposslvel.
O anti-semitismo A o grande ausente do livro de Garaudy. Não o nega em Hitler nem nos nazis. Mas, por um
lado, minimiza a centralidade deste factor e, por outro,
oculta as suas ralzes longlnquas, pagás e cristãs.
O sionismo, como todos os sistemas políticos, nAo é
isento de manchas
mas A preciso lembrar que nao foi
uma qualquer nostalgia da Terra Prometida que o fez nascer, mas sim a hostilidade crescente dos povos europeus
contra os judeus.

-

3
0 ARREPENDIMENTO DE ABBEPIERRE
JEANDANIEL("NOUVEL
OBSERVATEUR",
DE 25 DE JULHO
DE 1996)
aNuma declaraçao ao "La Croix", o Abbé Pierre retirou
solenemente tudo o que a defesa do autor de um livro detestável o tinha levado a dizer sobre o Holocausto, "Peço
perdão àqueles a quem magoei." E preciso que este arrependimento tenha o mesmo impacto, a mesma audiência
internacional, que as afirmaçbes que o provocaram. Como
escreve Bruno Frappat: "O A. P. tomou consciência de ter
sido atraiçoado pelo seu temperamento, por uma amizade
de 40 anos e, sobretudo, por grupÚsculos cujos projectos
estáo nos antlpodas da caridade. Enganou-se - o que já
tínhamos percebido. Arrepende-se. (...) Oferece-nos agora
uma nova lição de humanidade, como mensageiro da humildade."
Este arrependimento deve ser conhecido. Em primeiro
lugar, devemo-lo ao A. P. - porque reintegra o pastor dos
pobres na sua imagem indiscutlvel. Ele que fez tanto para
que se perdoasse aos outros, tem o direito de obter o
mesmo perdão no momento em que se,arrepende. E também por outra razáo: com a sua carta a Garaudy, tornarase uma espécie de herói para todos os que, sobretudo no
mundo árabe, tomam como pretexto o comportamento duvidoso do novo Governo israelita para passar do antijudalsmo ao anti-semitismo. Podemos pensar que, entre outros motivos, foi esta exploraçáo das suas palavras que
alarmou o Abbé Pierre.,

NATALDE DEUS
PARA O HOMEM
.José Tolentino Mendonça

Deus "faz-se homem", ''toma a nossa carne"
eis expressóes que repetimos de uma maneira
fácil e descomprometida,~porque,no fundo,
quando falamos no Natal de Jesus de Nazaré
apenas encaramos o fenbmeno biolbgico, o
aspecto externo. E esquecemos que Jesus
nasceu tantas vezes quanto nbs. Ele nasceu em
Belém e nasceu nas margens do mar da Galileia.
Ele nasceu na sinagoga, onde leu um trecho
utbpico do profeta Isaías e acrescentou:
'Hoje cumpriu-se esta palavra.' Ele nasceu
quando escolheu curar em vez de ferir, quando
preferiu reunir a perder, quando preferiu
perdoar a acorrentar, morrer a matar.

-

"Perguntou-lhe: 'Como pode isso acontecer?' Jesus respondeu-lhe: 'Tu és mestre em Israel e ignoras essas coisas?
Em verdade te digo: quem náo nascer do alto náo verá o Reino de Deus."
(Do Evangelho de S. Joáoj

1.

O verbo nascer s6 tem presente. N6s ndo nascemos um dia, vamos todos os dias nascendo.
O Homem é um ser a caminho, necessariamente i n completo e inacabado. No jogo da sua liberdade, nas grandes e pequenas coisas do existir, no modo como articula o
diálogo com os ou,tros e com o mundo 6 que se vai definindo como pessoa. E que se vai criando. Tornar-se pessoa 6,
portanto, bem mais do que uma questdo de concepçdo e
nascimento.
Deus "faz-se homem", "toma a nossa carne" - eis expressões que repetimos de uma maneira fkcil e descomprometida, porque, no fundo, quando falamos no Natal de
Jesus de Nazaré apenas encaramos o fenómeno biológico,
o aspecto externo. E esquecemos que Jesus nasceu tantas
vezes quanto nós. Ele nasceu em Belém e nasceu nas margens do mar da Galileia. Ele nasceu na sinagoga, onde leu
um trecho ut6pico do profeta Isalas e acrescentou: 'Hoje
cumpriu-se esta palavra,' Ele nasceu quando escolheu curar em vez de ferir, quando preferiu reunir a perder, quando
preferiu perdoar a acorrentar, morrer a matar.

2.

H4 nos evangelhos sin6pticos um relato, misterioso
na sua forma, acerca das tentações de Jesus, que considero fundamental para iluminar uma reflexáo mais profunda
sobre os 'nasceres'. Eis a versa0 de Mateus (Mt 4, 1-11):

"O Espírito impeliu Jesus para o deserto, a fim de
que Satanhs o tentasse. Jejuou quarenta dias e quarenta noites e depois teve fome. E, aproximando-se o tentador, disse-lhe: 'Se és Filho de Deus, diz que estas pedras se convertam em pães.' Ele, porem, respondendolhe, disse: 'Esth escrito: Não só de páo vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.'
Então o demónio transportou-o h Cidade Santa e pdlo sobre o pinhculo do Templo e disse-lhe: 'Se 6s Filho
de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque esth escrito:
Confiou aos seus anjos o cuidado de ti e eles te tomarão nas máos para que não tropeces com o teu pé na
pedra.' Jesus disse-lhe: 'Tamb6m esth escrito: Não tentarhs o Senhor teu Deus.'
De novo o demónio o transportou a um monte e lhe
mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnifidn-

cia. E disse-lhe: 'Tudo te darei, se, prostrado, me adorares.' Então Jesus disse-lhe: 'Vai-te, Satanás, porque
esth escrito: O Senhor teu Deus adorarás, e a Ele sb

servirás.'
Então o demónio deixou-o e eis que os anjos se
aproximaram e O serviram".
Se não nos detivermos demasiado no aspecto exterior
e particular do texto, mas repararmos, antes, na estratAgia
interior que o determinou, que podemos concluir?
Antes de tudo que a Incarnação humana de Deus nao 6
uma mera representação, um embuste, um disfarce sombra do qual Deus actuasse, sem verdadeiramente se comprometer. A Incarnaçao apresenta um Deus que assume,
de modo pleno, o risco de ser homem.
Fruto da liberdade com que todo o homem foi criado A a
tentaçao. Sentir essa vertigem de a ver, dentro e fora de nós,
muitos caminhos, muitos apelos e desejos que, entre si, se
opbem e se contradizem. Sentir que A na dificuldade que as
escolhas fundamentais da nossa vida se realizam, pois, tal
como nas fabulas, são muitos os cantos de sereia que seduzem com ardis os marinheiros para depois afundarem seus
barcos nos irremediaveis baixios da tristeza ou do desastre.
Jesus Cristo sentiu, com as tentaçbes, o lancinante modo que o homem tem de crescer sobre este mundo. "Ele
nao se valeu da sua divindade", como dirá S. Paulo (Fil 2,
6). E teve, como todo o homem, de dar uma resposta.
Uma resposta, diga-se, que redimensionou toda a história do mundo, Porque mostrou a possibilidade daquilo
que se julgava impossível.
Pergunta-se: não será utbpico pensar em algo para
lá daquilo que se pode comprar e vender? Não é irrealismo escapar à submissão do ter? O que há mais que
produção e consumo?
Jesus mostra que a fome do homem não se sacia no
pão. Não 6 o 'ter' que explica o homem, que lhe confere
dignidade (ate porque, assim, os ricos teriam mais dignidade e mais sentido que os pobres). A produção e o consumo niío esgotam a verdade da vida.
A fome só será autenticamente humana quando se não
consegue extinguir totalmente. Quando 6 fome das coisas
que ainda não chegaram: espadas transformadas em ara-

dos, crianças brincando com feras, os pobres tendo lugar
na herança da terra, os que choram sendo consolados, os
desertos transformados em jardins ... Quando 6 fome de redençiío: não fome, não dor, não tortura, não medo ternwa, carinho, carícia. Quando A anseio pelo fim das cercas
que são sempre dirigidas à vida.
Pergunta-se: não será melhor hipotecarmos a nossa
vida aos providencialismosde toda a espécie?
Jesus testemunha uma vida não hipotecada, uma vida
aberta ao dialogo com Deus e com os outros, uma vida
que venceu o medo de ser Vida. Uma vida donde transbordavam v o c ~ b u l o sinteiramente novos: palavras que
eram luz a alumiar as mais fundas cegueiras, palavras que
libertavam os pés entrevados para a audacia das viagens,
palavras náo acorrentadas ao mundo estabelecido, mas
dedicadas a um modo novo, mais justo, mais belo e feliz
de viver.
Pergunta-se: não é mais prudente curvarmo-nos para adorar o senhor do mundo? Não 6 melhor concordar,
calar os sonhos, ser como todos e arrastar a canga do
conformismo?
Jesus diz que não. "Só Deus adorar8s." Por isso Ele recoloca a pessoa humana no centro. 0 s convencionalismos
que repudiavam os publicanos, que apedrejavam as prostitutas, que isolavam os doentes, foram acusados, Os convencionalismos que expulsam tantos para o limbo do sofrimento e que escrevem muros, classes, guetos entre os homens, foram acusados.
Jesus ensina um olhar de misericórdia que não repudia,
mas levanta o pecador da sua dificuldade. E A esse olhar
de misericórdia e amor o Único que pode salvar!

-

3.

Precisamos reencontrar o sentido do Natal. Tornálo refAm das nossas vidas apressad?~,do nosso coração
adiado. RefAm de gestos e palavras qùe nada nos pedem,
que a nenhuma nova qualidade do humano nos desafiam.
Como A urgente reencontrarmos o Natal! Pressentirmos
o MistArio da Incarnação como um modo de Deus se tornar
presente na nossa história e de nos ajudar a escreve-la de
uma maneira outra. Descobrirmos que todos nascemos em
Belbm, para, pela vida fora, continuarmos a nascer.

CAMINHANDOSOB O
ESPLENDOR DA TUA FACE

Vocês já leram o livro, com certeza. Trouxe-o para aqui não por ser um
romance muito bom; nem por ser um magnífico exercício sobre a romanidade na Lusitânia, nos idos de Marco Aur6lio; nem sequer por ser uma metafora completamente contempordnea da necessidade de produzir espectáculo para manter o pader.
Trouxe-o pelo confronto, pela espantada e indignada colisáo do cidadão romano do bom senso, da cultura, da civilidade que tanto se autoestimava, do "statu quo" - com essa coisa incompreensível e inadmissível
que era a nova seita crist8 e as Escrituras que ela citava...
'No tronco nodoso, bem conhecido, via agora gravado, sacrllego, o desenho de um peixe, de linhas ressaltadas a cal branca.
(...) Era gente compósita: livres, libertos e escravos, homens e mulheres, moços e velhos. As túnicas de puro linho, de cores suaves, misturavam-se A estamenha de cores fortes. O motivo do peixe aparecia frequentemente, nos poucos adornos que traziam consigo: pingentes de pulseiras,
biincos, uma fíbula....Não compreendi, na altura, qual a relação entre aquele slmbolo obsessivo e o labrego da estatueta de barro, vestido de peles,
que transportava um cordeiron.
'Porque aquela B uma religiho grosseira, oportunista, impr6pria de gente de bom nascimento e que repudia os costumes familiares dos romanos."
"( ...) Tu nao é6 um homem recto. S6 poderias se-lo se renunciasses A
vida que levas. Nao passas de um pagio. Pior: 6s o slmbolo do poder pagao de Roma.
PagBo? o vocábulo grosseiro'soava-me despropositado e ofensivo. Eu, que estava de toga..."
'É discutlvel que um salteador seja um homem. Na0 consigo conceber
um homem fora da cidade e do direito."
"Denunciava-os formalmente (...) por actos indiciadores de impiedade,
com incitamento A rebeldia contra o Senado e o Povo de Roma; por sacril6gio para com os deuses da república, atrav6s de factos e omissbes; pela
práticá de ritos obscenos e repugnantes, com celebraçdes ocultas; por associaçao illcita e nao autorizada, com violaç80 dos Bditos imperiais; por traiçBo A cidade, com prestaçao de honras fúnebres aos seus inimigos; por
promiscuidade social, coni a celebraçáo de mistérios em que participavam
escravos; por feitiçaria, com expulsáo de demónios e predições do futuro,
matéria reservada aos Augures."
E agora? N6s 6 que somos o bom senso, a cultura, a civilidade, o 'statu quo"... O que é feito da força explosiva da vlda e dos ensinamentos desse tal Jesus Cristo? O que 6 feito do "carácter libemdor do Evangelho e da
sua alteridade absoluta em relaçao ao estilo do mundo"?? (J. Julliard).
Entre n6s também n8o hA mais grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro,.cita, escravo, livre, porque Cristo 6 tudo em todos (Col.
3,l I)??
Os nossos filhs e filhas falam em Seu Nome, os jovens têm visbes,
os velhos têm sonhos (Act 2,17) ou envergonhar-nos-íamosdisso?? Por
onde se escondeu o vivermos muitg unidos e pormos em comum tudo o
que possuímos (...), partir o p&o ora numa casa ora noutra e comer juntos
com alegria e simplicidade (Act 2, 44 e ss.)?? Considerar-nos-íamosfelizes
se nos insultassem, perseguissem e caluniassem por sermos Seus discípu10s (Mt 5,l I)??
Espectadores do fim de uma civilizaç80, estamos n6s agora como os
Romanosface A invasão dos .Mrbaros. Como ser8 a Igreja de Cristo no pr6
ximo milénio dos novos bárbaros??
E os novos movimentos religiosos? Donde flui o nosso mal.etar? E
porque sao cúpidos? Porque utilizam técnicas pastorais que nos repugnam? Ou, apenas, porque ocupam um espaço que a nossa tlbieza deixara
vazio?
Caminhando, 'interroguemo-nos. Escdndalo e loucura, já nao somos.
Somos, antes, uma visão assbptica. Quanto, oh quanto estamos precisados
do fogo e da abundhncia do Espírito Santo!

PELA BRISA
DA IARDE'
.Maria Adelaide Pinto Correia
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