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Vale a pena ter presente a terceira geração
dos direitos humanos enquanto direitos
a autonomia e à subjectividade, "direitos
culturais, pós-materialistas, anunciadores
de modos de vida alternativos (ecológicos,
feministas, pacifistas, anti-racistas,
antinucleares).
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"Consciência Ecológica" e "Viver na Cidade" são
dois "dossiers" que incluímos neste número da "Viragem". Ao fazê-lo reforçamos uma perspectiva que desde a primeira hora norteou a orientação editorial desta
revista: a reflexão e o efectivo exercício dos direitos humanos da terceira geração.
Mesmo sabendo que, na sociedade portuguesa,
"não podemos esperar pela plena consolidação dos direitos civis e políticos para só depois lutar pelos direitos
económicos e sociais" e que "somos forçados a um curto-circuito histórico, uma luta simultânea contra a dominação, a exploração e a alienação, o que confere uma
complexidade específica a estratégia dos direitos humanos", vale a pena ter presente a terceira geração dos direitos humanos enquanto direitos a autonomia e a
subjectividade, "direitos culturais, pós-materialistas,
anunciadores de modos de vida alternativos (ecológicos, feministas, pacifistas, anti-racistas, antinucleares)"'.
Numa outra formulação desta mesma 3Qeração
dos direitos humanos, K. Vasak pergunta e responde
"'da liberdade-autonomia a liberdade-participação; dos
direitos individuais aos direitos colectivos e aos direitos
das colectividades: tal parece ser o sentido das medidas a tomar para fazer face a dupla fraqueza potencial
dos direitos humanos - egoísmo e solidão. Ora, quais
são os direitos humanos que permitem simultaneamente ultrapassar o egoísmo e a solidão para dar lugar a indispensável solidariedade dos homens, de todos os homens, e que a participação solidária do homem acresça
a autonomia solitária do lobo?' (...) Direitos c m o o direito ao desenvolvimento, o direito a paz, o direito ao
ambiente, o direito de propriedade sobre o património
comum da humanidade e o direito a comunicar constituiriam uma terceira geração de direitos, cujas'duas características fundamentais seriam, de um lado, o facto
de serem simultaneamente oponíveis ao Estado e dele
exigíveis e, do outro, a sua natureza congregadora, isto
é, a 'impossibilidade da sua realização fora de um quadro de conjugação dos esforços de todos os actores do
jogo social: indivíduos, Estado, entidades públicas e privadas, comunidade interna~ional'."~
Participar na criação de modos de vida equilibrados,
socialmente justos e não excludentes, assentes em modelos de desenvolvimento sustentável é um direito e um
dever dos cidadãos. Assim se articulam os esforços de
compreensão macro com a intervenção possível a nível
micro e meso, redefinindo-sea escala da intervenção cívica e política para privilegiar o alcançável no âmbito

dos círculos em que nos movemos, que melhor conhecemos e onde, por isso, detemos maior capacidade de
influência. A esta concepção, subjaz a convicção de
que as mudanças a nível macro, determinadas por instâncias pouco controladas, serão sempre condicionadas pelos movimentos sociais e pela consciência cívica
acrescida, decorrentes do exercício da cidadania, até
porque as dinâmicas sociais inteligentemente organizadas detêm, hoje, um poder efectivo amplificado pelos
"media".
Nesta "Viragem", a par de reflexões de âmbito macro, publicam-se intervenções e reflexões de alguns associados e amigos, sobre questões que têm a ver com
a gestão quotidiana dos recursos e com aspectos específicos da vida nas cidades
Quis-se ainda dar palavra a quem, em Portugal, tem,
com rigor e saber, abordado e feito opinião sobre as
questões da ecologia. É para esta revista profundamente honroso e gratificante acolher a reflexão do dr. Viriato
Soromenho Marques e do dr. Oliveira Fernandes, que
se disponibilizaram para responder a um mini-inquérito
formulado pela redacção. É mais um passo para fazer
da "Viragem" um local de diálogo, plural, exigente, comprometido, um contributo para um exercício da cidadania baseado na competência, na consciência e na procura da justiça.

Participar na criação de modos de vida
equilibrados, socialmente justos e não
excludentes, assentes em modelos
de desenvolvimento sustentável é um direito
e um dever dos cidadãos. Assim se articulam
os esforços de compreensão macro com
a intervenção possível a nível micro e meso,
redefinindo-se a escala da intervenção cívica
e política para privilegiar o alcançável no âmbito
dos círculos em que nos movemos,
que melhor conhecemos e onde, por isso,
detemos maior capacidade de influência.

I As passagens entre aspas sao citaçoes de Boaventura Sousa Santos, Oficina do
Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra,
na 10, Junho de 1989.

Esta longa citaçáo deve-se a amizade e disponibilidade de José Manuel Pureza
que me facultou prontamente o seu texto "O Património Comum da Humanidade: Rumo a um Direito Internacional da Solidariedade", Coimbra, FEUC, 1995. Muito obrigado!
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E PRINCIPIO
RESPONSABILIDADE
.
José M.S. Rosa

Desde há uns anos a esta parte a questáo
ecológica tem vindo a ocupar progressivamente
um lugar central nas preocupaçóes já náo só
de ecologistas e intelectuais, mas também
nas dos políticos e até mesmo do cidadão
comum. Buracos do ozono, aquecimento global
do planeta, poluiçáo dos mares, desertificaçáo,
esgotamento progressivo dos recursos naturais
como resultado lógico de um desenvolvimento
industrial desequilibrado e insustentável,
sáo expressóes que passaram a fazer parte
o nosso vocabulário quotidiano, traduzindo
uma cada vez maior consciencializaçáo
problema.

Quando alguns movimentos ecologistas nos anos 60 começaram a falar do "problema ecológico" foram vistos por muitos
como românticos, revolucionários, perigo para o desenvolvimento, etc. Contudo, alguns pensadores contemporâneos nunca desprezaram estes avisos e desde há uns anos a esta parte,
e justamente, a questão ecológica tem vindo a ocupar um lugar
central nas preocupações já náo só de ecologistas e intelectuais, mas também nas preocupações dos políticos e mesmo do
cidadão comum.
Buracos do ozono, aquecimento global do planeta, poluição
dos mares, desertificação, esgotamento progressivo dos recursos naturais, resultado lógico de um desenvolvimento industrial
desequilibrado e insustentável, sao expressões que passaram a
fazer parte o nosso vocabulário quotidiano, traduzindo cada vez
mais uma maior consciencialização problema. O discurso económico -. até em crónicas bem conhecidas de economistas da
nossa praça - sempre se mostrou pouco receptivo a tais "especulações" e previsões catastrofistas, sobretudo porque isso
exigiria rever alguns "princípios sagrados" por que um certo discurso económico reinante hoje se pauta.
Todavia, o movimento de consciencialização tem vindo a
crescer. E na recente Conferência de Berlim ganhou até um
apoio inesperado vindo de algumas Seguradoras que, perante a
eventualidade de virem a ter de pagar quantias astronómicas
por seguros contra acidentes naturais, começam a equacionar o
problema e a ver no levar a prática as orientações ecológicas,
uma boa forma de continuar a garantir bons seguros nessa área
e diminuir o risco do segurado. Quando estas equações se traduzem por dezenas e centenas de milhóes de contos o ecológico passa a ter uma pertinência acrescida, que até ai não tinha, e
começa a ser encarado como um bom negócio.
Contudo, muito antes deste interesse recente pelo ecológico
e com escopo muito mais englobante, toda uma reflexáo desde
os finais anos 70 tem vindo a ser produzida. E o caso da importante obra de Hans Jonas Das Prinzip Verantwortung, 1979, (O
Princípio Responsabilidade, ainda não traduzida em português)
onde o autor analisa com atenção a novidade que a moderna
tecno-ciência introduziu na relação do homem com o rnundo, e
a nova responsabilidade que daí advém. A presente nótula pretende apresentar alguns pontos da posição de Hans Jonas sobre o problema e reflectir sobre alguns problemas ou interrogações que a mesma levanta.

1. A CONSCIENCIA ECOLOGICA
EO

PRINCIPIO
RESPONSABILIDADE

Os portentosos meios que a moderna tecno-ciência pôs ao
dispor do homem alteraram a própria natureza do seu agir. Esta é
a tese fundamental do primeiro capítulo daquela obra, que o autor
desenvolve também noutros escritos (1). Nenhum dos modelos
éticos anteriores tinha a obrigação de considerar as condições
globais da vida humana e a responsabilidade perante os vindouros. Esta responsabilidade para lá do presente, alterando o antigo
quadro referencial, impõe uma nova ética. Urge, por isso mesmo,
repensar uma ética que atenda a essa radical alteração. Daí o
subtítulo da obra: ética para uma civilização tecnológica.
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Nas civilizações pré-modernas a ética era um problema da
polis. Não se aplicava a natureza como tal porque esta não
constituía ainda objecto de responsabilidade humana. Foi isto
que mudou radicalmente. ((Atécnica moderna introduziu alterações de tão diferentes escalas, objectos e consequências que o
quadro ético anterior já não pode contê-los.)) Com esse novo
poder advém ao homem uma responsabilidade já sem contornos definidos, como a antiga. Esta era uma responsabilidade
pelos próprios actos e gestos, sofrer as consequências daí advindas, reparar os danos; o que estava em questão era o feito, o
factum. ((Ora há ainda um conceito totalmente diferente de responsabilidade que não diz respeito ao cálculo ex post facto do
que foi feito, mas a determinação do que há a fazer; um conceito em virtude do qual me sinto responsável não em primeiro lugar pelo meu comportamento e das suas consequências, mas
da coisa que reivindica o meu agir), (2)
Como a responsabilidade se tornou indefinida é difícil identificar o sujeito da técnica, anónimo e sem rosto, bem como adscrever culpados e encontrar as novas matrizes da acção. Se se
fizer um inquérito alargado ninguém quer hoje esta Iógica destrutiva, de agressao constante a biosfera. E este sentimento de
discordância é, bastas vezes, o consolo desresponsabilizante.
Adormecemos a consciência da nossa responsabilidade pela
dormente convicção de discordância. E isto é já ser responsável.
Até a modernidade qualquer agressao eventual era por demais insignificante. Como os ecosistemas naturais se auto-restabeleciam, não havia que pensar no futuro, nem na posteridade
humana. A natureza garantia por si esse futuro e essa posteridade.
Ora, com o advento da civilização tecnológica, na modernidade, esta situação modificou-se: é tal a magnitude, a desmesura, do poder tecnológico, poder não tanto actual, mas virtual,
que o homem pode estar em vias de hipotecar em definitivo
grande parte da habitabilidade do planeta.
Não é que se esteja propriamente a pensar no cenário apocalíptico dum desastre nuclear, duma guerra química, biológica,
etc. Os problemas sáo sobretudo os efeitos acumulados duma
constante agressao, como por exemplo, poluição descontrolada, desertificaçáo, esgotamento dos recursos naturais. Esta
acumulação de efeitos nocivos atingir níveis que ponham em
causa as suas próprias pré-condições, isto é, que haja planeta
habitável, que haja homem. E sobre este fundo de catástrofe
possível, é supondo que a própria sobrevivência biológica da
espécie está em perigo, que o novo conceito de responsabilidade se vai elaborando. Como uma criança acabada de nascer a
natureza está aí, vulnerável a intervenção tecnológica. Ela é o
novum da ética que exige repensar a acção.
Esta obrigação para com a natureza não é contratual. Esta é
uma obrigaçáo em sentido fraco, típica dos estados modernos.
E estes modelos políticos entram em falência exactamente
quando eles próprios estão dependentes dos mecanismos de
poder tecnológico. Assim, acima da responsabilidade contratual, somos responsáveis pelo mundo que vamos deixar depois
de nós. Responsabilidade que procede do futuro, por mais estranho que pareça. E se tal responsabilidade é, como vimos in-

definida, nem por isso é menos imperiosa.
A técnica desenvolvida na modernidade desenvolveu um
postulado operatório - a quantificaçáolmediçáo do real, deixando de lado a dimensão teleológica - que se no único discurso sobre a natureza, acabando por ser o que mais nos oculta
e que mais vai contra a natureza. Veicula, além disso, a terrível
lógica da sua indispensabilidadecom se da fatalidade do destino se tratasse. Acresce que crê firmemente, numa fé irracional,
que só por um maior desenvolvimento tecnológico se pode fazer face aos desequilíbrios, as más utilizações da própria técnica actual. E preciso mais técnica para solucionar os problemas
da técnica. É a Iógica da fuga para a frente.
Além disso, com o advento da técnica moderna desapareceu a proximidade entre causa e efeito. Há entre a acção e as
suas consequências um cadeia infinda de elos que tornam impossível a previsão, por mais que o conhecimento científico tenha desenvolvido modelos prospectivos. Poder-se-ia objectar
que estamos hoje em posição privilegiada, em termos de conhecimentos, para prever as consequências da nossa acção. Isto é comparativamente inegável. Todavia, o conhecimento prospectivo, a dimensão da previsibilidadefica sempre atrás dos conhecimentos técnicos. Temos mais poderes para intervir no presente do que conhecimentos das consequências dessa intervenção. Não há previsibilidade absoluta e este é um dado que a
própria ciência nos trouxe.
Ora, a partir do momento em que o homem tem o poder material de destruir a humanidade (ou as condições de vida de
uma futura humanidade) tem ao mesmo tempo novas obrigações. O dever passa a ser pensado não em funçao do fazer
efectivo (feito) mas em funçao do poder fazer. O poder e o conhecimento que temos obriga-nos moralmente.
Mas que instância tem hoje poder efectivo para travar o efeito bola de neve - os problemas tecnologia resolvem-se com
mais tecnologia - ou está cientificamente capacitada para avaliar e decidir dessa proibição? Este é o calcanhar de Aquiles. O
países desenvolvidos e os estados com poder na cena internacional poderiam tomar medidas restritivas, mas náo as tomam
(4). E só quando certos desequilíbrios forem talvez irreversíveis
é que se tentará inverter o processo. Tal controlo das decisões
exigiriam um organismo não apenas nacional mas internacional,
supra-estatal, tipo "Conselho Mundial para o Desenvolvimento
Tecnológico", com poderes efectivos. O grande óbice é que a
maioria das opções políticas actuais vivem da brevidade pouco
consentânea com a índole de tais opções. O exercício político,
inevitavelmente, enreda-se na gestão efémera da situação no
curto espaço dos mandatos. E um político que queira sobrevier,
muito mais do que pelo futuro, é responsável pelo presente. A
pressão de uma opinião pública preocupada apenas com o presente ou o curto prazo pendem, politicamente, sob as suas cabeças como espada de Dâmocles. Supondo que havia da sua
parte consciência da gravidade da situação...
Como romper com este ciclo de irresponsabilidade colectiva? E preciso apostar numa pedagogia do medo como sentimento mobilizador na inversão da Iógica de auto-liquidação. Urge potenciar togia a dinâmica transformacional que o medo pode gerar e explorar-lhe todas as vertentes: psicológica, moral,
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colectiva. O medo pode ensinar-nos muitas coisas, é a lição de
Jonas.
Mas não basta recorrer ao medo. Se é preciso mobilizar os
sentimentos adequados cumpre dar-lhes dimensão política
efectiva.

2. ALGUNSAPONTAMENTOS

PARA REFLEXÁO

É inquestionável o mérito que a reflexão de Jonas tem ao
trazer para primeiro plano o princípio responsabilidade, com toda a nebulosa de questões nele implicadas: fundamentação da
ética e da política, as relaçóes entre estas e as instituiçóes de
poder já não pensadas apenas ao um nível nacional, mas também do internacional, a fragilidade dos ecosistemas, o desenvolvimento dos povos e o direito a um ambiente saudável, o problema da investigação das ciências da vida e da saúde, bioética. É inegável a profundidade, o valor, e o alcance da reflexão
de Jonas. Cremos que são assuntos demasiado sérios postos a
reflexão actual. Qualquer reflexão nas áreas ecologia, da tecnociência e da ética deve ter em conta este contributo, sem o que
perde uma das aportaçóes actuais com maior acuidade.
Contudo, a tese de que a essência da acçáo humana se modificou, só é possível porque previamente se reduziu a noção de
acçao unicamente a uma das suas expressões: a acção técnica,
ou poiética em linguagem escolar. Mas se se confunde ou reduz
toda a acçáo com a acçáo produtiva, transformadora, não há
dúvida que o alargamento do âmbito dessa "poíesis" lhe altera a
essência. Todavia, a acçao poiética é apenas um modo do agir
humano que só pode ser qualificável eticamente a partir da
consciência e da liberdade. Importa ainda salientar que a antiga
intenção transformadora era tão dominadora quanto a moderna.
Só que os antigos deuses e entes semidivinos, então demasiado caprichosos, náo obedeciam aos desejos do homem, e hoje
tornaram-se dóceis e obedientes: transformaram-se artefactos
tecnológicos. Mas se o que se alterou com o advento da modernidade foram as pré-condições (conhecimento científico), os
meios (tecnológicos),e o âmbito (global, planetário) e não a natureza da acçáo é óbvio que isto não elide a nossa responsabilidade. Mas também não temos uma absoluta responsabilidade
pelo futuro das gerações vindouras, já que também aí a nossa
responsabilidade é limitada. Temos talvez uma ilusão de demasiada responsabilidade, um sentimento insistente de que podemos ser absolutamente responsáveis. Somos talvez, mau grado
toda a racionalidade, mais irresponsáveis do que pensamos ou
do que estaríamos prontos a aceitar. Nunca dominaremos por
completo as consequências da nossa acçáo.
Por outro lado, o fundo de destruição possível que perpassa
o pensamento de Jonas não deixa de lembrar certo milenarismo. Evidentemente chocado com a perseguição nazi de que foi
vítima, com a terrível tragédia do holocausto, com os projectos
das quintas eugénicas do III Reich, reage com uma pressentida
desconfiança daquilo que chama os instintos suicidários do homem. Há aqui um certo pessimismo antropológico ((encontramo-nos num domínio onde as convicções (catastrofistasou optimistas) são tão resistentes a dúvida como incapazes de fornecer argumentos decisivos)).

Além disso, reconhecendo ~onas'adificuldade em dar tradução política a este princípio responsabilidade, não acaba ele
mesmo por confessar o fundo utópico da sua própria proposta?
E certo que Jonas não propugna apenas por uma tradução política, mas por refundaçáo metafísica da ética. Todavia, um discurso pela negativa, isto é, discurso-travão da ciência, náo resta
hoje sempre muito frágil? Terá o medo a capacidade mobilizadora que Jonas espera?
Não acabará, tal discurso, na prática, ficar por aquilo que Jonas menos pretendia, isto é, pelo postular de deontologias, no fundo tão impotentes para impedir experiências com embriões humanos, como para fechar o buraco
do ozono (porque os países ricos não podem aceitar baixar os
seus níveis de produção industrial!...) ou para desmontar as engenharias da personalidade, de que o Prozac é já hoje uma realidade?
A reflexão.de Jonas, incontornável, sem dúvida, pretende
moralizar o agir técnico como se este tivesse uma evoluçao linear. Mas a tecno-ciência é uma realidade mutante, por ressalto. De algum modo ela é indomesticável de fora. Os seus paradigmas mudam tão vertiginosamente que, as mais das vezes, a
reflexão ética tem como objecto o já acontecido. Isto é, em vez
de ir a frente, vai a reboque dos próprios resultados da tecnociência. Por ora não vemos - por mais Ministérios do Futuro
que se criem - como é possível que um dizer ético fundamental, ontológico, que pode ser outra maneira de dizer ecológico,
encantado com o mistério sagrado do ser, pode vir a ter hoje
poder efectivo para inverter o caminho.
E claro que a diminuição da camada do ozono, a poluição
dos mares, a desertificaçáo, o efeito estufa, numa palavra esta
agressão irresponsável e suicidária contra a nossa própria casa
no cosmos, continuarão a preocupar-nos e a desafiar-nos. Mas
enquanto a ciência e a tecnologia não conseguem solução para
os problemas (criando outros?) quem dentre nós está disposto
a abdicar do seu carro? Ou de certas superfluidades que parecem ter-se tornado essenciais? Que países aceitam integrar nas
suas políticas medidas de diminuição efectiva de produção de
CFC's? E que legitimidade tem um Norte gordo e balofo de impor limites ao desenvolvimento de um Sul esquálido e famélico?

NOTAS
(1) Philosophical Essays. From Ancient Creed to Technological Man, Englewood
Cliffs, Prentice Hall, 1974, The University o1 Chicago Press, 1980; Macht oder
Ohnmacht der SubjeMivitat?, Frankfurt, Insel, 1981; Technik, Medezin und Etkik, Frankfurt, Insel, 1986
(2) Principe Responsabilité, Paris, Ceff, 1993, p. 132.
(3) Vem a propósito reterir a criaçao na Alemanha, no dia 17 de Novembro de
1994, de um Ministério do Futuro e a polémica que na altura levantou na Comunicaçao Social, v.g., no fórum da TSF.

COMO YATRIA
.

Edgar Morin*

É na sua diversidade que a humanidade
pode encontrar os maiores tesouros,
sob condição de procurar o segredo da sua
unidade -.que passa por repensar solidariamente o futuro , num9 Terra que é a nossa casa,
comum e única.

'texto publicado em S e Courrier de I'Unesco: Nov.11995

Querendo instaurar a paz, a Convenção que criou a Unesco começava por um diagnóstico exacto: " (...) as guerras
nascem no espírito dos homens; é, portanto, no espírito dos
homens que devem ser levantadas as defesas da paz".
Nos nossos dias, continuam a pôr-se, com acuidade mas
já sem as ilusões e os fervores de 1945, os mesmos problemas que suscitaram a criação da Unesco: os da paz e da
guerra, do sub-desenvolvimento material, técnico e económico no Sul e a Leste, e do sub-desenvolvimento psíquico, moral e intelectual, que é universal.
Na avaliação do fim do milénio, é preciso' regressar as
três questões de Kant, postas já há duzentos anos: "Que
posso saber? Que devo saber? O que me é permitido esperar?".

O nosso planeta está em crise, a crise do progresso que
afecta toda a humanidade: roturas por todo o lado, articulações que estalam, pregas particularistas, guerras reacendidas,
perca de visão global e de sentido do interesse geral. A fé na
ciência, na técnica e na indústria chocam com estes proble
mas. A ciência é, por um lado, elucidativa, mas também é cega
sobre a sua própria aventura, a qual escapa ao seu controle e
consciência; é como a árvore do conhecimento na Bíblia: o
bem e o mal.
A tecnociência é uma máquina desmesurada, que produz
conhecimento e elucidaçáo mas também ignorância e cegueira. Os desenvolvimentos disciplinares das ciências trouxeram
as vantagens da divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da super-especialização, da separação e sectorizaçáo
do saber.
Tantos problemas dramaticamente ligados levam a pensar
que o mundo não está somente em crise, mas num estado violento - em que se afrontam as forças da morte e da vida que se pode chamar agonia. Inevitavelmente solidários, continuamos inimigos uns dos outros. Espraiam-se os ódios de raça, de religião, de ideologia, com o seu cortejo de guerras,
massacres, torturas, desprezos. A humanidade não consegue
dar a luz a Humanidade. Ainda não sabemos se se trata da
agonia de um mundo velho que anuncia um novo nascimento,
ou de uma agonia mortal.
Já tínhamos perdido os princípios que nos enraizavam no
passado; agora perdemos também as certezas que nos teleguiavam para o futuro. O progresso náo está assegurado automaticamente por nenhuma lei da história.
A crise é a do passado e a do futuro, é o devir da nossa
época planetária - com problemas cada vez mais graves postos pela urbanização do mundo, com desregramentos económicos e demográficos, com regressões e espezinhamentos da
democracia, com a marcha acelerada e descontrolada da tecnociência. Por um lado, os perigos duma homogenização civilizacional que destruísse as diversidades culturais; por outro, a
"balcanizaçáo" dos povos, tornando impossível uma civilização humana comum.
A nossa Terra é bem, como na antiga definição de planeta,
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um astro errante. E nós estamos na grande aventura desconhecida.

.

A Terra perdeu o seu antigo universo; o Sol é um astro liliputiano, entre milhares de outros, num universo em expansáo; o
planeta está perdido no cosmos, pequeno afloramento de vida
tépida num espaço gelado em que os astros se consomem com
violência inaudita e os buracos negros se entre-devoram. Mas
(pelo menos, tanto quanto sabemos), é só neste pequeno planeta que há vida e pensamento consciente. E a casa comum de
todos os humanos. Trata-se de reconhecermos os nossos laços
consubstanciais com ela, de abandonarmos o sonho de Promoteu, de dominaçáo do Universo - e de assumirmos a aspiiaçáo
a convivialidade na terra.
Náo mais opor o universal as pátrias (familiares, regionais,
nacionais), mas ligá-las concentricamente e integrá-las no universo concreto da pátria-Terra. Também náo opor uma esperança de futuro radioso a um passado de servidões e superstições:
todas as culturas têm as suas virtudes, experiências, sabedorias
- e as suas carências e ignorâncias. E no passado que um
grupo humano encontra energia para afrontar o seu presente e
preparar o seu futuro.
Todos os humanos sáo filhos da vida e da Terra. O cosmopolitismo sem raízes é abstracto; é preciso um cosmopolitismo
terrestre, de cidadãos do nosso pequeno planeta. Todos os enraizamentos étnicos ou nacionais sáo legítimos, sob condiçáo
de se acompanharem de um enraizamento maior na identidade
humana terrestre.
O próprio do humano é uma unidade múltipla: a unidade genética, cerebral, intelectual, afectiva da nossa espécie, que exprime as suas inumeráveis virtualidades através da diversidade
de culturas. A diversidade humana é o tesoiro da unidade humana, e viceversa.
E preciso estabelecer uma comunicaçáo viva entre passado,
presente e futuro - e comunicaçáo viva e permanente entre as
singularidades culturais, étnicas, nacionais, no contexto concreto de uma Terra pátria de todos.

Temos, entáo, um imperativo: civilizar a Terra. Isso significa
confederar a humanidade, no respeito pelas culturas e as pátrias, e também democratizar e solidarizar.
Democratizar: a democracia supõe e alimenta a diversidade
dos interesses e dos grupos sociais assim como a diversidade
das ideias. Deve, não só impor a vontade da maioria, mas também reconhecer o direito a existência e a expressão das minorias e dos que protestam. Precisa de consensos sobre o respeito das instituições e regras democráticas; mas também precisa
de conflitos de ideias e de opiniões, que lhe confiram vitalidade
e produtividade. Ora a vitalidade e a produtividade dos conflitos
não podem acontecer senáo na obediência as regras democráticas; estas regulam os antagonismos substituindo as batalhas
físicas por batalhas de ideias, e determinando, através de deba-
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tes e eleições, o vencedor provisório das ideias em conflito.
Solidarizar: uma sociedade náo pode progredir em complexidade se náo progredir em solidariedade. A complexidade crescente comporta liberdades crescentes, acrescentadas possibilidades de iniciativa, possibilidades de desordem, fecundas ou
destruidoras. A desordem extrema deixa de ser fecunda, tornase, principalmente, destruidora; a complexidade extrema degrada-se em desintegração dos constituintes de um todo. O regresso dos constrangimentos pode manter a coesáo do todo, mas
com detrimento da complexidade. A única solução integradora
favorável a complexidade é o desenvolvimento da verdadeira
solidariedade, náo imposta mas interiormente sentida e vivida
como fraternidade. Isto vale para qualquer pátria; vale actualmente e no futuro para a pátria terrestre comum.
Aqui se levanta o problema da reforma do que pensamos e
do modo como educamos. A consciência de toda a conjuntura
de que falámos náo pode surgir sem um pensamento capaz de
ligar noções que andam espalhadas e saberes compartimentados. Os novos conhecimentos que nos fizeram descobrir o lugar da Terra-pátria no cosmos náoJomam sentido enquanto estiverem separados uns dos outros. A Terra náo é o somatório de
elementos distintos (planeta físico biosfera humanidade); é
uma totalidade complexa físico-biológica-antropológica, em que
a vida é uma emergência da história do planeta e o homem uma
emergência da história da vida.
0 s que pensam por fracções, que fazem em migalhas o que
é global, ignoram, por natureza, o complexo antropológico e o
contexto planetário. Mas náo basta hastear a bandeira do global; é preciso associar os seus elementos numa articulação organizadora complexa, é preciso contextualizar o próprio global.
A necessária reforma do pensamento é a que há-de engendrar
um pensamento do contexto e do complexo.
Pensamento do contexto: devemos pensar em termos planetários a política, a economia, a demografia, a ecologia, a protecção das diversidades biológicas e culturais. Náo apenas para
inscrever todas as coisas e todos os acontecimentos num quadro planetário; mas também para procurar as relações de inseparabilidade e de "inter-retroacçáo" entre cada fenómeno e o
seu contexto, e entre todos os contextos e o contexto planetário.
Pensamento do complexo: ligar o que está separado e compartimentado; respeitar a diversidade salvaguardando a unicidade; discernir as interdependências. Um pensamento multidimensional e organizador, concebendo a relação recíproca do todo
com as partes; em vez de isolar o objecto em estudo, considerálo na e pela sua relação auto-eco-organizadoracom o mundo
que o rodeia. Um pensamento que reconheça que não está
completo, que "negoceie" com a incerteza, sobretudo na acçáo
- porque náo há acçáo senáo no incerto.

+

+

PARAUMA RECIPROCIDADE GLOBAL
No decorrer da história, muitos impossíveis se tornaram possíveis, muitos inesperados se realizaram, muitos improváveis se
concretizaram em vez dos prováveis.
Hoje sabemos que as possibilidades cerebrais do ser humano estáo ainda inexploradas, em grande parte. Como as possi-

bilidades sociais se relacionam com as possibilidades cerebrais,
ninguém pode garantir nem que as nossas sociedades tenham
esgotado as suas possibilidades de melhorar e de transformar,
nem que tenhamos chegado ao fim da História.
A possibilidade antropológica e sociológica de progresso
restaura o princípio da esperança, mas sem certeza "científica"
nem promessa "histórica". E uma possibilidade incerta, que depende muito das tomadas de consciência, das vontades, da coragem, da sorte. As tomadas de consciência tornaram-se urgentes e primordiais.
A escala planetária, estamos envolvidos na obra essencial
da vida, que é resistir a morte. Civilizar e solidarizar a Terra,
transformar a espécie humana em humanidade, torna-se o objectivo fundamental de todo o projecto que aspire não só ao
progresso mas a sobrevivência da humanidade. A consciência
da nossa mortalidade comum deve conduzir-nos a uma solidariedade e a uma comiseração recíprocas , de cada um a cada
um, de todos a todos.
Deixem-me fazer um ensaio de des-solenidade, acrescentando um contraponto ao velho sociólogo profeta, na palavra de
... Calvin ! :
"Encontrar consensos e plataformas é chato! Ninguém quer
ver uma conversa civilizada que contenha ambiguidade e complexidade. Só queremos fogo de artifício.
Apresentadores, candidatos políticos, programas de informação, grupos de interesse especiais... todos obtêm êxito por
reduzirem os debates ao nível da gritaria enraivecida. Nada se
resolve, mas divertimos-nostodos".

Devemos pensar em termos planetários
a política, a economia, a demografia, a ecologia,
a protecção das diversidades biológicas
e culturais. Náo apenas para inscrever todas
as coisas e todos os acontecimentos num
quadro planetário; mas também para procurar
as relações de inseparabilidade
e de "inter-retroacçáo" entre cada fenómeno
e o seu contexto, e entre todos os contextos
e o contexto planetário.

viragem !

Viriato Soromenho Marques
Professor associado da Universidadede Lisboa

Com o objectivo de enriquecer a reflexão
proposta sobre ecologia, a "Viragem" quis dar
a palavra a quem, em Portugal, tem, com rigor
e saber, abordado e feito opinião sobre
estas questões. Viriato Soromenho Marques
e E. de Oliveira Fernandes disponibilizaram-se
para responder a um mini-inquérito.

1. Várias associações, movimentos e instituiçóes têm divulgado nas últimas décadas previsões catastróficas sobre o esgotamento de recursos naturais mais ou menos a curto prazo. Tais
previsóes nem sempre se têm verificado. Não contribui este facto para o descrédito do movimento ecologista, retirando-lhe capacidade de influência política?

2. Comenta-se e aprecia-se a qualidade ambienta/, os sistemas de recolha e reciclagem de resíduos de algumas cidades
do Norte da Europa. Não será um luxo de ricos que passa ao lado das questóes decisivas do desenvolvimento e da gestão dos
recursos naturais?

3. Como avalia a capacidade dos movimentos ecologistas
portugueses influenciaremopções e decisóes do poder político?
4. Quais são as três principais "batalhas" a empreenderpara
promover o bem-estar humano a escala planetária?

Na verdade, muitas das críticas
aos ambientalistas pecam por revelarem
uma óptica de leitura distórcida e redutora.
Os erros de análise, que existem sem dúvida,
não colocam em causa o essencial:
os recursos vitais estratégicos,
a biodiversidade, base essencial dos delicados
equilíbrios ecológicos planetários,
estáo ameaçados.
1. Essa crítica foi endereçada sobretudo, na década de 70,
as teses da obra "The Limits to Growth", solicitada pelo Clube
de Roma a uma equipa do MIT coordenada por Dennis e DonelIa Meadows, assim como as previsões neomalthusianas de Paul
Ehrlich sobre a inquietante rota de colisáo entre demografia e
disponibilidade alimentar.
Na verdade, muitas das críticas aos ambientalistas pecam
por revelarem uma óptica de leitura distorcida e redutora. Os erros de análise, que existem sem dúvida, náo colocam em causa
o essencial: os recursos vitais estratégicos, a biodiversidade,
base essencial dos delicados equilíbrios ecológicos planetários,
estáo ameaçados. O tempo é um factor precioso e escasso. O
que é alarmante não reside no facto de afinal termos mais 20 ou
30 anos de reservas petrolíferas, o alarmante é algumas pessoas considerarem que com isso desaparecem as razões profundas para a preocupação ecológica.
Infelizmente, mesmo os mais atentos ambientalistas náo foram capazes de se antecipar a pedagogia da tragédia, em que a
realidade é fértil. Muitos dos problemas globais de ambiente,
como é o caso da depleçáo da camada de ozono, das alterações climáticas, ou das consequências polimórficas da destruiçáo da biodiversidade, só agora estáo a ser estudados e compreendidos num quadro sistemático, apesar dos recursos financeiros investidos continuarem a ser muito inferiores as verbas
gastas, por exemplo, com o armamentisrno.
2. De modo algum. Uma boa gestáo dos RSU (resíduos sólidos urbanos), assim como dos outros tipos.de resíduos, não é
um luxo, mas sim um autêntico indicador de civilizaçáo, da capacidade de um país organizar a sua economia e o seu urbanismo de uma forma sustentável, e em respeito pelos direitos humanos fundamentais, nomeadamente, a saúde pública, das gerações presentes e futuras.
3. Portugal é o país da Europa com o mais baixo grau de as-
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sociativismo ambiental. Trata-se, aliás, de uma característica sociológica geral, válida para quase todos os tipos de associativismo. Se considerarmos apenas as cinco maiores ONG ambientais verificamos que apenas 2 em cada 1000 portugueses nelas
estão associados. Na Holanda, a relação é de 19011000 e média
da UE é de 4011000.
Todavia, apesar dessa lacuna estrutural, a verdade é que as
ONG ambientalistas portuguesas, sobretudo nos últimos cinco
anos, têm revelado uma enorme capacidade de marcar a agenda política em matéria de ambiente. Grande parte dos "dossiers" ambientais actualmente sobre a mesa, dos resíduos urbanos e industriais a conservação da Natureza, constituem tópicos
cujo tratamento revela o timbre da influência do trabalho das associações.
4. No plano mundial as três prioridades parecem-me ser as
seguintes:
a) Uma nova política energética baseada na minimizaçáo
dos impactes ambientais das fontes clássicas e na introduçáo
em grande escala das fontes renováveis. A política energética é
uma metonímia das grandes questões ambientais, que dela, em
grande medida, dependem. Neste domínio estamos carecidos
de inovações revolucionárias.
b) Reforço das instituições supranacionais e da integraçáo
das preocupações arnbientais tanto na política como na economia (incluindo o comércio) internacional.
c) Estabilizaçáo da expansáo demográfica e exploração sustentável dos recursos alimentares, no respeito tanto pelas necessidades humanas imediatas como pela preservaçáo estratégica da biodiversidade.

E. de Oliveira Fernandes
Professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto;
Secretário de Estado do Ambiente em 1984-85

Os erros porventura cometidos nas previsões
resultam de estas muitas vezes serem
o resultado da necessidade de marcação
de posições políticas. As posições políticas
nem sempre se suportam em evidências científicas. Outros parâmetros intervêm
com equivalente peso no processo
da dialéctica política.
1. O movimento ecologista contém na própria formulaçáo
usada, o perigo de todas as generalizações. No complexo das
expressões ecologistas há certamente lugar para todas as posturas desde as mais racionais as mais emotivas. Os erros por-

ventura cometidos nas previsões resultam de estas muitas vezes
serem o resultado da necessidade de marcação de posições
políticas. As posições políticas nem sempre se suportam em evidências científicas. Outros parâmetros intervêm com equivalente
peso no processo da dialéctica política. Finalmente, não é crível
que o movimento ecologista nos seus vectores mais representativos seja presa fácil do descrédito. Quaisquer que hajam sido
as falhas nas previsões, a tendência de degradação ambiental
náo fará senáo dar razão aquele.
2. O tema da atitude ambiental posto em termos de ricos
"versus" pobres carece de sentido. A problemática da cooperação só encontra terreno propício na base de que tal comporta
benefícios para ricos e pobres, todos habitantes da mesma Terra. Enquanto se configuram as estratégias e os meios para um
processo de cooperaçáo mais coerente e abrangente no complexo mundo político a escala mundial, é de considerar como legítimas todas as intervenções ambientais a escala local ou regional que não ponham em causa o ambiente global.
3. O progresso tem sido evidente o que, ao mesmo tempo
que abona a favor das intervenções ecologistas, abona menos
em favor dos poderes.
Talvez seja, entretanto, devido o reparo a por vezes excessiva "tonalidade" política assumida pelas organizações ecologistas, a qual náo parece acompanhada como deveria da correspondente tónica na intervenção cultural ou sociocultural.
4. Quem saberá quais sáo as três principais "batalhas"? Talvez pudesse sugerir as que imagino serem três das principais
"batalhas":
1. Reformulaçáo do sistema de valores no processo económico de tal forma que se acomode e valorize o respeito pelos
recursos naturais. A ideia náo será já táo utópica como isso uma
vez que entidades com grande responsabilidade política já admitiram a revisáo, por exemplo, do sistema fiscal passando a taxar o uso dos recursos em vez do trabalho.
2. Promoção social e cultural de milhões de pessoas que se
encontram no limiar ou abaixo do nível de sobrevivência, sem
acesso a condições mínimas de dignidade humana.
3. Estabelecimento de mecanismos de compromisso político
crescentemente rigorosos a escala global, na senda da Conferência do Rio, sobre as mudanças climáticas; a salvaguarda dos
santuários ambientais; as regras de uso dos recursos, nomeadamente dos energéticos, etc.

A SELVA
.

Maria Adelaide P. Correia*

Os excluídos. Há assunto mais actual
do que este, há próximo mais nosso próximo?
Mas é legítimo escrever tanto, "bordar" tanto,
esgrimir tantos exercícios verbais
e conceptuais? E, se não falarmos,
silenciamos?

Aqui estou eu, diante dos amigos que lêem a Viragem, tradutora-resumidora-adaptadora,com o coração pesado e um ar
perplexo.
Todos estes artigos tratam dos excluídos. Há assunto mais
actual do que este, há próximo mais nosso próximo? Mas é legítimo escrever tanto, "bordar" tanto, esgrimir tantos exercícios
verbais e conceptuais? E, se não falarmos, silenciamos?
Os artigos, aliás, sáo muito diferentes. Um é uma dessas típicas produções para uso exclusivo de intelectuais com horas
de ócio. Outro é uma abordagem corajosa e sufocante da situação dos excluídos que vivem sozinhos na rua. O outro, ainda, é
a descrição dos modos que se têm encontrado para lidar com
os excluídos, reais ou potenciais, numa cidade concreta, MarseIha.
Todos são uma das "imagens do direito", segundo o poema
de Adolfo Casais Monteiro:

O AVESSO
Não entendeis que a realidade está do avesso?
Não entendeis que só para isso tendes mãos,
para agarrar com força e pôr o avesso para dentro?
E porque cantais o avesso como se ele fosse o direito?
E porque andais a esgaravatar os nós do avesso
convencidos de que estais a descrever a face da realidade?
E porque recusais a imagem do direito
e porque lhe chamais falsa, errada - e irreal?
Porque vos colais aos nós da costura do lado de dentro do
tecido
só porque está virado para fora
e lhe chamais a verdade e o real?
Falais tanto em amanhã ou em ontem (que são a mesma coisa),
falais tanto em nada que por força só o avesso vos pode dizer alguma coisa,
pois vê-lo não é olhar, é só recordar e presumir,
é só pesar o que foi e aquilatar do que há-de poder ser coisas que só pertencem ao avesso e não têm nenhum sentido
deste lado que é a difícil presença,
que está aqui mesmo neste meu instante neste teu instante
mas não vedes? Claro que não vedes
pois como, se todos deitaram fora os olhos
que não Ihes serviam para olhar o passado que já não existiu
e o futuro que ainda não existirá?

Ó cegos, olhai para a realidade que o milagre se fará,
olhai para a realidade
e vereis que vedes!

* comentário de introdução aos três textos que a seguir se publicam, da revista
"Esprit",traduzidos de um "dossier"sobre a cidade.
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A CIDADE,

Foi-se estabelecendo entre nós como que um boato, insistente: perdemos a cidade. Foi a grande ameaça, a grande corruptora, a Babilónia moderna; mas, só por algum tempo domesticada e aclimatada, ir-se-ia afastando, substituindo o rural,
os campos e as raízes, no santuário das nossas nostalgias.
Como vítima, por seu turno, do avanço do tempo, simbolizaria
agora uma sociabilidade esquecida, que chamávamos "urbanidade", uma fonte de encontros que a civilidade permitia, um
estarmos juntos que promovia os indivíduos sob as espécies
da cidadania. Terá passado a ser o lugar da memória, testemunha do passado, destruída pela polaridade brutal dos centros servidores do poder mundial, os quais são idênticos na
sua funcionalidade abstracta, definitivamente desterritorializados. Restam os não-lugares, antigas margens urbanas, infestados de fealdade e regurgitando uma humanidade inutilizada,
confinada e excluída.
Urbanistas e arquitectos são convocados para a sua agonia. Diagnosticam falta de espaços, de luz, de volumes, de circulação, de enclaves. Quanto as terapêuticas propostas, não
se percebe se querem devolver a cidade um sentido e um coraçáo, projectando sobre ela uma nova utopia - ou se preferem grandes golpes de picareta, abrindo falhas que recobririam de falsos espaços pedonais, de ágoras e fóruns, de encruzilhadas de ventos, de decorações para uma não-cidade,
sem passado e sem futuro. Como acontece muitas vezes, a
política da cidade vem acelerar a morte da cidade e o seu tratamento social do urbano não resolve nada.

DE UMA MORTE
.

Joel Roman

Urbanistas e arquitectos são convocados
para a sua agonia. Diagnosticam falta
de espaços, de luz, de volumes, de circulação,
de enclaves. Quanto as terapêuticas propostas,
não se percebe se querem devolver a cidade
um sentido e um coração, projectando sobre ela
uma nova utopia ou se preferem grandes
golpes de picareta, abrindo falhas que
recobririam de falsos espaços pedonais,
de ágoras e fóruns, de encruzilhadas de ventos,
de decoraçóes para uma não-cidade,
sem passado e sem futuro. Como acontece
muitas vezes, a política da cidade vem acelerar
a morte da cidade e o seu tratamento social
do urbano não resolve nada.

-

*ln "Espirit", Junho de 19994

Comecemos por duas citações.
De Henry Lefèbvre: "O urbano distingue-se da cidade porque aparece e manifesta-se quando a cidade estoira; mas permite reconsiderá-lae compreender certos aspectos que passaram despercebidos durante muito tempo: a centralidade, o espaço como lugar da sociedade urbana, a monumentalidade,
etc. A sociedade urbana ainda não existe - mas existe virtualmente através das contradições entre o habitat, as segregações e a centralidade urbana que é essencial para que a prática social se manifeste."
De Françoise Choay: "Há divórcio entre a 'urbs' e a 'civitas'. A dinâmica das redes técnicas tende a substituir-se a estática dos lugares construídos no condicionamento das mentalidades e dos comportamentos urbanos. E um sistema de referências físicas e mentais, constituído por redes materiais e
imateriais e por objectos técnicos, cuja manipulaçáo põe em
jogo uma reserva de imagens e informações e vai desembocar
num circuito fechado das relações que as nossas sociedades
mantêm com o espaço, o tempo e os homens. É a este sistema operatório que se pode chamar urbano; pode ser válido e
desenvolver-se em todos os lugares, nas cidades como nos
campos, nas aldeias e nos arrabaldes.
O urbano desfez a antiga solidariedade entre 'urbs' e 'civitas'. A interacçáo entre os indivíduos está desmultiplicada e
deslocalizada. A pertença a comunidades de interesses diversos já não se funda nem na proximidade nem na densidade
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demográfica local. Transportes e telecomunicações implicamnos em relações cada vez mais múltiplas e diferentes - somos membros de comunidades abstractas, cujas implantações
espaciais náo coincidem e náo asseguram estabilidade no decurso do tempo."
O triunfo da civilizaçáo urbana seria, assim, a ocasiáo da
morte da cidade; haverá que escolher entre resolver-se a
acompanhar esta passagem da melhor maneira, ou ficar a
contabilizar as perdas. A nostalgia da cidade é como uma procura do espaço público, que anda atrofiado as dimensões do
ecrá da televisão e invadido pelos barulhos e lixos da mundializaçáo. Deste modo, a reconquista da cidade aparece como luta pela reconstrução de uma identidade, de um centro com
sentido; mas confunde, muitas vezes, espaço público com espaço comum. Ao espaço comum falta dimensão, falta um afastamento que ligue, mas não encerre numa proximidade-promiscuidade. O meio caminho entre a identidade comunitária e
a distância interpessoal, que permitiria o renascimento da "polis" nas nossas cidades, é difícil de encontrar.
Os historiadores dáo aqui um testemunho desmistificador:
o dilema que evocámos existiu sempre, nunca houve uma idade de ouro quanto a pensar em conjunto uma forma urbana e
as maneiras de a habitar. Mas, se recusamos a nostalgia, se
não queremos desertar o presente, encontraremos outra tentação: menosprezar as dificuldades, os problemas e os falhanços, esgrimir "patois" sociológico para continuar a cantar a cidade, mesmo que náo se possa lá viver ...
Pensar nas integrações difíceis, nas exclusões, nas violências, nas insalubridades, de facto, desvanece toda a nostalgia;
mas não podemos deixar de encarar o presente. 0 s problemas sáo de todos os tempos e lugares, mas não se colocam
nos mesmos termos: por exemplo, a "zonagem", separação
das zonas de actividade profissional e das zonas de habitação,
hoje táo desacreditada, alimentou-se das melhores perspectivas modernistas e higiénicas. De resto, as cidades-dormitórios
só passaram a ser problema quando o desemprego lá fixou
pessoas a tempo inteiro. Jean-Christophe Bailly lembra que
"não podemos negar o que os grandes imóveis trouxeram:
água corrente individual, quente e fria, casas de banho, claridade, o efeito da novidade e espaço para respirar. São elementos que nenhum discurso nostálgico nem nenhuma crítica
da ideologia modernisto-técnica pode negar". Não poderemos
libertar-nos do urbano, mas podemos inflecti-10, tentar favorecer o futuro citadino das metrópoles.

AS DUAS CIDADES
O nosso imaginário da cidade foi sempre duplo: por um lado, a cidade é o lugar dos possíveis, dos itinerários aleatórios,
dos encontros imprevistos, das passagens propícias, onde o
anonimato não é ameaça, mas refúgio, reserva de aventuras,
ocasião de liberdade. Mas, por outro lado, é também o lugar
dos itinerários constrangidos, das promiscuidades suportadas,
das solidões aglomeradas, cansadas, vazias e gastas. Estas
duas cidades coexistem e interpenetram-se, passamos de uma
a outra, perdemos uma e caímos na outra - a melhor aflora as
i4
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vezes de repente, estava mesmo ali, tão próxima, mas inacessível. Uma é o preço da outra, podemos ter a liberdade mas o
anonimato, as vezes, também pesa. Além dessa reversibilidade, também há caminhos atravessados, surpresas desagradáveis, apropriações impossíveis. A violência urbana náo é só o
reverso do aleatório, mas é provável, explícita, permanente: resultado da negação do direito a existência na comunidade, como que uma ilegitimidade, uma acumulação de misérias, que
resulta em agressões a cidade, ao mobiliário urbano, as lojas,
as pessoas que passam.
Outra contraposiçáo que caducou é a da cidade e do arrabalde, a demarcaçáo entre a urbanidade e a sua ameaça. Agora, as nossas periferias estão em toda a parte e em parte nenhuma, a cidade nem sequer é um objectivo a conquistar. O
espaço urbano infiltra-se e compõe-se segundo novas divisórias; os limiares já náo são físicos, espaciais, mas simbólicos.
E os arrabaldes urbanizam-se, chamam e excluem novas clientelas, estáo entregues aos infindáveis empreendimentos do
desenvolvimento social.
E que a cidade já não tem margens: só os que a dominam
entram e saem,,os outros estáo lá presos (como numa banda
desenhada...). E óbvio que há desgarramento do urbano, há
uma decomposiçáo do citadino contemporâneo, que nem pode recorrer ao "estatuto" de rural desenraizado: afinal, é um
cliente-consumidor-beneficiário. Mas a cidade continua habitada, atravessada por estratégias (parciais ou intermitentes),
com fragmentos de apropriação que não podem ter consistência, que náo chegam a constituir uma experiência.

LUGARGEOMETRICO DAS CRISES
Na cidade vêm confluir três crises:
da nossa representação do conflito social e das
formas tomadas pela fractura social ("sociedade dual" ou "sociedade de exclusão" ).
- Crise da urbanidade, quer dizer, das formas de sociabilidade ligadas tradicionalmente ao habitat urbano, e que está ligada a pressão individualista.
- Crise das formas instituídas da comunicaçáo social, das
interacções políticas, do espaço público, da representação política. Sáo crises que se entrecruzam, mas não se sobrepóem.
As análises da sociedade de exclusáo de Alain Touraine
confirmam-se: a passagem de uma sociedade da desigualdade, piramidal, articulada por um forte conflito social a volta da
divisáo dos frutos do trabalho, a uma sociedade diferente, com
fraca conflitualidade entre interior e exterior, mas com tendências centrífugas extremamente marcadas. As formas de segregaçáo urbana que daqui resultam tomaram uma acuidade tanto maior quanto essa segregação é o maior factor de visibilidade dos fenómenos de exclusão; factor acrescido por formas de
integraçáo propostas as franjas populares dos incluídos (acesso a propriedade, renovação de casas antigas, por exemplo).
A lógica da relegaçáo exacerba-se, com mobilidade decrescente dos habitantes dos bairros degradados.
As políticas sociais dos anos 60 queriam-se emancipadoras por excelência, e nos anos 70 até reparadoras. Num con- Crise

O nosso imaginário da cidade foi sempre duplo:
por um lado, a cidade é o lugar dos possíveis,
dos itinerários aleatórios, dos encontros
imprevistos, das passagens propícias,
onde o anonimato não é ameaça, mas refúgio,
reserva de aventuras, ocasião de liberdade,
Mas, por outro lado, é também o lugar
dos itinerários constrangidos,
das promiscuidades suportadas, das solidões
aglomeradas, cansadas, vazias e gastas.
Estas duas cidades coexistem
e interpenetram-se, passamos de uma a outra,
perdemos uma e caímos na outra
- a melhor aflora as vezes de repente,
estava mesmo ali, tão próxima, mas inacessível.

texto de crescimento, de extensão do número de assalariados
e de elevação geral do nível de vida, o ideal era fazer aceder
toda a gente a um modo de vida padrão - caracterizado por
uma certa ideia do conforto em casa, por um imaginário de
modernidade, por uma regulação dos fluxos e das deslocações, fundada na aquisição do automóvel, pelo acesso aos
grandes espaços (paradigmas de vida higiénica). A contestação dos aspectos normativos inerentes e a evidência dos estragos feitos por esse modelo de progresso é que conduziram,
nos anos 70, aos "complementos qualitativos" da emancipação: extensão dos direitos e das formas de controle dos trabalhadores e dos clientes, lutas pelo quadro de vida. As lutas do
Abbé Pierre pelo direito ao alojamento, nos anos 50, pareciam
uma pré-história desaparecida. Nessa altura, ninguém teria
pensado na cidade como o lugar onde'se põe a questão dos
laços sociais, em toda a sua radicalidade.
Talvez se tenha sido menos atento a outra mutação: a
que afectou o sentido das acções de participação dos habitantes e do controle do urbanismo. Nos anos 70, não havia
dúvidas sobre o carácter "progressista" das tais lutas de reparação de estragos do progresso. Mas, nos anos 80, as lutas tomaram um carácter corporativista, de defesa de situações adquiridas e de privilégios relativos das classes médias.
As fortes mobilizações de habitantes a favor de reabilitações
dos centros das cidades, apresentando motivos de ambiente
ou de defesa do património, podiam também significar uma
recusa de mistura social. Como noutros sectores, as lutas urbanas não escaparam a mesma deriva corporativista da temática autogestionária.
A exigência de tornar a cidade menos selvagem, mais habitável, pode ser a vertente em negativo do que foi descrito como positivo por alguns autores: a emergência de um indivíduo
livre, sem pertenças específicas, sem grande constrangimento
social, votado a um narcisismo "soft".- o homem das cidades, herdeiro do homem-que-deambula-mas-não-se-fixado século passado. A primeira vertente corresponde a impossível interiorizaçáo da pressáo social, que actualmente exige sucesso,
felicidade, conformismo sociológico e psicológico. E uma
pressáo que exige que cada um seja capaz de se aguentar em
todas as circunstâncias e de engolir a sua própria violência e a
dos outros. Aí é que explode a violência, muitas vezes autodestruidora, com sintomas reveladores: doenças mentais, drogas, uso maciço de psicotropos, refúgio em grupos religiosos
duvidosos, etc. De espaço pacificado e policiado, a cidade tornou-se a confrontação em estado bruto de egos dessocializados. É um espaço de indiferença, de solidão angustiante, de
insegurança.
E preciso reparar que, se a cidade foi durante muito tempo
simbolizada pela praça pública (ágora ou fórum na antiguidade, espaço de comunicação escrita no Iluminismo), é porque
realizava essa possibilidade de um confronto permanente dos
indivíduos e das opiniões; aí se elaborava, por fricção mutuamente consentida, uma cidadania. Hoje em dia, a praça estoirou: de um lado, pela pressão de um espaço sem fronteiras
nem limites, orientado pela utopia de uma comunicação transparente nos "media"; do outro lado, pelas "tribus" privadas ou
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quase, onde se fortalecem identidades fechadas, alimentadas
pelo seu próprio exclusivismo.
A praça está abandonada e batida pelos ventos, enquanto
os cidadãos, para se confortarem no bem-fundado dos seus
preconceitos, estão refugiados diante da televisão. As lutas urbanas de 70 deixaram o terreno a revoltas dos residentes deserdados e a manobras políticas. Assim, o descalabro das formas de representação e de delegação que justificavam um espaço conflitual estruturado obrigam-nos a repensar a própria
noção de movimento social.

PARAQUÊ UMA POL~TICADA CIDADE?
Na encruzilhada das crises que referimos, o que se chamou, em França, "política da cidade", e que se foi estruturando em instituições cada vez mais próximas do poder, foi muito
depressa conduzido a não se contentar com remédios de natureza urbanística. Apresenta três características fundamentais:
- E uma política nascida de urgência e, muitas vezes, destinada a responder a situaçóes de urgência, embora se afirme
uma política estrutural.
- E uma política de luta contra a exclusão, mas não pretende reduzir-se a uma política social.
- E uma política no terreno, tendo em primeiro plano actores locais, a começar pelos que saíram das eleições; contudo,
é uma política nacional.
Nasceu da urgência, cada escalão sucessivo da sua engrenagem nasceu de urgências. Estas urgências, que foram levantamentos de populares, poderão ser as premissas de uma
dinâmica de integraçáo conflitual (é grande a tentação de as
ler sob o modelo do movimento operário nascente) ou apenas
sinais de uma decomposição social generalizada, sobre o fundo do abandono dos bairros periféricos - com generalização
da delinquência e do qercado da droga, exaltaçáo da violência, contra-racismo identitário muito tribalizado (imagens conhecidas dos guetos americanos). Interpretaçõesabertas, mas
por quanto tempo ainda?
De qualquer maneira, a política da cidade incarnou uma
nova variante de administração missionária, como "bombeiro"
das crises sociais. Inventou ou condensou toda a nova tecnologia administrativa de partenariato e de lógica de projecto, a
qual se pede que seja rápida e eficaz; que saiba gerir a longo
prazo; que seja capaz de assumir, de maneira prospectiva, as
evoluções estruturais. Pode essa política ser animada de uma
tal tensão sem dispor de poder para inflectir de modo duradouro o conjunto da acção do Estado?
O "social" que ela visa excede largamente o social tradicional. Agora é propriamente a natureza e a qualidade do laço social que tem a seu cargo. Dispõe dos meios para tanto? Estamos no terceiro ponto enunciado atrás: a política da cidade deve tratar os problemas localmente, mas anunciando as prioridades nacionais. E uma dificuldade que determina muitas das críticas que se fazem as políticas escolhidas: complexidade e diversidade dos processos, ambiguidades na atribuiçáo de responsabilidades, sobretudo entre os serviços exteriores do Estado e as colectividades locais. Mas foi essa dificuldade que dei6
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sencadeou a transformação da acção pública numa implicação
contratual. Esta lógica deveria reverter para o coração do Estado, acarretando em consequência profunda reforma dos mecanismos de repartição orçamental e das regras da contabilidade
pública, das atribuições e repartições de competências entre o
Estado e as colectividades locais - o que quereria dizer reidentificar, com definiçáo muito clara, actores e poderes. E uma
enorme área de trabalho, com vários.nomes para a mesma realidade: descentralização, modernização do serviço público, ordenamento do território. A realidade em questáo é a visibilidade, o sentido e a eficácia da acção pública.
A promoção do local não é só uma questão de moda ou de
desconfiança face aos projectos globais; é uma consequência
directa de factores que se poderiam descrever de forma semeIhante a da seguinte citação de Françoise Choay: "Desapareceu a arquitectura que trabalhava a escala local e que, quaisquer que fossem as técnicas empregadas, exigia uma expe
riência directa da tridimensionalidade, um investimento de corpo inteiro, quer do arquitecto quer dos habitantes, e que não
pode ser substituída por nenhuma simulação, porque a arquitectura náo é um processo mental."

Há um outro ponto em que a questão urbana exige invenção - é a cidadania, que não pode ser outorgada, mas favorecida, encorajada. E precisa mais solidariedade social, o que
exige uma reformulação em profundidade dos mecanismos
que o Estado-providência instaurou face as transferências sociais e a redistribuiçáo. É preciso discuti-los quantitativamente,
dar-lhes maior visibilidade institucional e, certamente, deslocar
o ponto de aplicação, em particular do trabalho para o alojamento.
Outras condições da cidadania são a maior visibilidade recíproca dos grupos sociais (trata-se aqui da imagem que uma
sociedade dá dela mesma, sobretudo através da comunicação
social, mas também da imagem que os seus representantes
fazem refluir sobre ela) e a maior capacidade deliberativa. São
condiçóes que implicam que as instituições políticas sejam
mais acessíveis, mais representativas, mais deliberativas. Implicam ainda que poderes que escapam a toda a regulação
democrática - poderes das administrações ou poderes da sociedade, como os "media" - sejam submetidos a formas de
interpelação, ou mesmo de controle e de avaliação, mais eficazes.
O centro da questáo é, actualmente, o "reconhecimento
social" e a cidadania como objectivo. O problema passou a ser
a partilha social do território, em todas as suas dimensões:
partilha efectiva do território físico, a escala da cidade ou da
aglomeração; e partilha política do espaço simbólico dos serviços oferecidos pela colectividade, com legitimidades reciprocamente reconhecidas. Quando falamos de partilha do território referimos-nos a redefinição da cidadania, não a partir de
categorias jurídicas, nem mesmo da contribuição produtiva do
indivíduo para a riqueza colectiva, mas a partir, de facto, da
presença colectiva sobre o mesmo território.

Talvez os anos 90 vejam afirmar-se uma dupla prioridade: a
manifestaçáo pelo Estado de que se dirige a todos; e o reconhecimento da legitimidade de modos de vida fora do padráo
para inscrição nos processos, nas formas de organizaçáo, nos
modos de negociaçáo. A primeira destas prioridades obriga a
uma séria requalificação dos serviços públicos, com melhor
acessibilidade. A segunda inclui, por exemplo, os usos populares dos bairros, as solidariedades étnicas.
Estáo em jogo, pelo menos três aspectos:
- A política da cidade (e certamente a política em geral)
tem que ser credível, tem que reencontrar uma funçáo simbólica forte. Em sentido próprio e figurado, náo pode ser política
de fachada.
- É sob essas condições que o desenvolvimento urbano
poderá ser contido. Se a característica do urbano tem sido "o
espaço escravizado pela velocidade", a lentidão das negociaçóes democráticas será fundadora de lugares realmente urbanos.
- Enfim, é sobre este estreito caminho que se desenrola a
definiçáo de um novo modo de ser urbano em conjunto, de habitar. "A funçáo urbana, que falta em tantas partes de cidades
e em tantas zonas periféricas, pode ser definida como o que
conduz do amontoamento a identidade e conduz a identidade
a partilha, criando acessibilidade" (J.-C. Bailly).
Seguramente, só se pode salvar a cidade restituindo-a aos
seus habitantes.

Desapareceu a arquitectura que trabalhava
a escala local e que, quaisquer que fossem
as técnicas empregadas, exigia uma experiência
directa da tridimensionalidade, um investimento
de corpo inteiro, quer do arquitecto
quer dos habitantes, e que não pode ser
substituída por nenhuma simulação, porque
a arquitectura não é um processo mental.
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Jean-François Laé*

O homem da rua cala-se, cala-se absolutamente,
evita a atenção; e os que passam fazem-se
suficientemente distraídos para o deixar,
passam como se nada fosse. E, contudo,
é fundamental que saibamos como é que
os laços familiares afrouxam ao ponto
de provocarem estes afastamentos irreversíveis.

*Texto preparado a partir do estudo para um plano urbano, de Janeiro 1994 in "Esprit" (Junho 1994)
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Habituámos-nos a olhar para eles como seres sempre em
ruptura, em choque, no fundo do vórtice, cada um no seu inferno - sem recuperaçáo, sem dinheiro, a garrafa vazia, a rua negra e deserta. Ora, nessa experiência extrema, perguntamosnos menos vezes como é que os indivíduos conseguem estar ligados a um lugar em comum, encontram novos recursos no impasse, se ligam a companheiros e amigos, para poder "poisar".
O homem da rua cala-se, cala-se absolutamente, evita a atençáo; e os que passam fazem-se suficientemente distraídos para
o deixar, passam como se nada fosse. E, contudo, é fundamental que saibamos como é que os laços familiares afrouxam ao
ponto de provocarem estes afastamentos irreversíveis.
O processo passa quase sempre por um paradoxo ligado ao
grande celibatário. Este é, ao mesmo tempo, o disponível para
consertar tudo, muito útil para as tarefas manuais de uma casa;
e um embaraço crescente porque introduz o "lá fora" no interior
da família - de modo que a sua presença tanto protege como
ameaça, até ao dia em que a ameaça predomina. Se as suas
capacidades ou as suas redes de utilidade e informaçóes d e
crescem, começa a ser o pára-raios sobre o qual caem as recriminações familiares. Mas é um pára-raios sem cabo de descarga, porque não está verdadeiramente em sua casa, embora a
casa da sua irmã, por exemplo, seja a sua. Culpam-no de todos
os aborrecimentos vindos do exterior: "Se ele náo estivesse cá,
nem a Polícia nem a Câmara viriam incomodar-nos." A situaçáo
pesa cada vez mais, até que ele se decida a ir para casa de amigos ou vizinhos, por hipótese só durante algum tempo.
Começa entáo um jogo que consiste em circular, apagar-se,
mas não ao ponto de que se esqueçam dele, trazer alguma coisa para o deixarem jantar ...

O roubo na família é um limiar que desequilibra tudo. O Código Penal francês não considera roubo entre ascendentes e
descendentes; segundo ele, o filho nunca rouba os pais. É como um ecossistema solidário. Mas, é evidente, pode ser a gota
de água que faz transbordar a família. "Vem com os amigos e leva tudo1' - e já não liga nenhuma as advertências dos familiares. O roubo na família é, intrinsecamente, o tal "trazer o lá fora
para dentro", introduzir a ameaça e hostilidades num espaço
que se quereria preservado. O direito não quer conhecer estes
extravases familiares porque deve achar que náo se pode intrometer, porque aumentariam exponencialmente as questóes judiciais de ordem familiar e porque a impressáo reinante seria que
somos todos uns sacripantas.
Ou entáo vem todo amachucado por causa de um acidente:
ia pelo meio da rua, de noite. Levaram-no ao hospital, mas fugiu
de lá. Foge do albergue porque o queriam envenenar. Também
foge das feiras, porque o queriam prender a uma árvore. Do
hospital, diz que o queriam drogar. Se desaparece da casa da
família, dizem que roubou. Então, melhor será roubar conscienciosamente num supermercado - mas vêm os polícias a família, pedir contas. Pediu dinheiro emprestado e é com a família
que vem ter o credor, que ameaça ou leva coisas por conta.
Acham que lhe falta sinceridade, honestidade, sobriedade, cora-

gem. A família torna-se uma cauçáo, uma cobertura, uma hipoteca - e o homem sozinho transforma-se em fusível. A família é
alvejada,vai tentando reparar, mas a situaçáo excede-a. As Finanças exigem ao homem pagamentos de dívidas, a que náo
responde. A própria família começa a estar endividada e vai ter
com a assistente social. Mas, entretanto, já ele roubou uma bicicleta e a assistente perde a paciência com aquela família e
aquele celibatário que vai envelhecendo. Há sempre uma história já passada que o vem apanhar. Faz e desfaz no mesmo movimento, vai e vem, perde e reperde os seus documentos de
identidade, pede a família para testemunhar por ele, para certificar o seu domicílio. A família cansa-se - náo tanto dele, mas de
todos esses problemas do exterior, da invasáo da cozinha pela
praça pública, do depósito de arrelias.
Sem dinheiro, sempre com a garrafa atrás, mal cuidado, barulhento - é um risco demasiado ameaçador.
Os que o conhecem há 10 ou 15 anos não compreendem.
Tinha a vida organizada, com mulher, trabalho e casa própria.
Outros perdem coordenadas destas e aguentam-se em casa como a baliza da sua amargura. Há aqui um ponto obscuro que
nenhuma ciência social consegue explicar: porque é que alguns
deixam esse refúgio último?.
Gostariam que se mantivesse no fundo do seu cadeirão,
com algumas ajudas e algumas visitas, uma reforma mínima e
alguns subsídios? Para muitos, impossível. Ficou um espaço
desmesurado: "Já náo põe lençóis na cama há mais de um ano,
o frigorífico está cheio de mofo, não limpa nem arruma, náo fecha o gás, nem a porta nem as janelas." A vida de um domicílio
interrompe-se aqui, quando se torna um arsenal indescritível
que cheira a rua, a que apetece deitar o fogo, como aos lixos. E
um apartarnento-rua, e os caixotes do lixo invadem a entrada
aberta. Neste ponto, um pequeno acontecimento como o bom
tempo, uns vizinhos ou a visita de um colega podem fazer o homem sair definitivamente,como para se salvar. Está já esgotado
antes de realizar o que quer que seja. "Já é demais tratar de
mim mesmo, perdi demasiadas coisas para as poder reencontrar, grande parte de mim ultrapassa-me e asfixia-me." Como
Bartleby, da novela de H. Melville, que está sempre a dizer que
"preferia não o fazer". Bartleby é o arquétipo extremo da dissoluçáo e da decomposição do laço social, a figura limite da nãointegração. Um homem, em geral, tem de saber o que quer;
Bartleby é o homem da náo-preferência. Impossível atribuir-lhe o
mínimo papel, um lugar mesmo sumário - de tal modo que o
seu comportamento reforça a impossibilidade de os outros o socorrerem.
O direito a intimidade e ao alojamento, a que os políticos sociais dáo prioridade, choca com esta ausência de retençáo num
espaço, esta onda que arrasta o "eu" e se dilata ao contrário,
ocupando demasiado espaço e espaço nenhum. Como é que
se faz para que o homem se encarregue do seu apartamento, a
fim de o conservar e evitar a rua?

NARUA, UM TRATADO DAS APARÊNCIAS
Quando as forças familiares perderam a capacidade de
orientar o celibatário, fazendo-o responsável por um serviço ou

uma exigência, abre-se um outro universo que contém muitos
universos desconhecidos: a rua. Aqui, a memória do que era
dantes já náo funciona e há que passar por severas provações
até poder ligar-se a outros grupos de isolados (que é a única
possibilidade de sobreviver com alguma tranquilidade, desde
que haja sólidas protecções físicas). Está-se sempre fora, exposto aos que passam e aos comerciantes, aos polícias e outros controladores ou guardas, aos que os querem recuperar,
a ex-amiga ou outras amigas de ocasião.
A rua é o espaço da violência virtual; náo é suficiente reparar bem onde se põem os pés, há todo um jogo de aparências.
Viver na rua 24 horas em cada 24 é uma disciplina muito exigente e os pólos habituais invertem-se para estes homens. A
intimidade está do avesso; o encontro com pessoas "normais"
é uma tormenta que é preciso evitar; todos os encontros sáo,
mesmo, inquietantes.
Ali, a esfera das conveniências exclui o debate interior.
Quando o homem fala com outros, pode começar contigo, que
vais a passar, e continuar com outro, dissolvendo um frente-afrente, por mais efémero que fosse. Fala com um de cada vez,
para que se anule a possibilidade de trocas prosseguidas. O
clamor de uma injustiça sentida pode ser apenas um silêncio
reprovador - face ao comerciante que náo lhe dá um caixote
ou uma fruta, face ao profissional que não lhe arranja trabalho,
ao guarda que náo lhe garante segurança. Também há os que
náo param de falar, sem princípio nem fim, sobretudo sem fim,
como se náo conseguissem cortar a fugaz relaçáo estabelecida. O silêncio pode ser absoluto, sem um queixume ou explicação quando é levado ao hospital, as vezes com feridas violentas ; os profissionais ficam irritados e desarmados, com a
sensação de nada poderem fazer por aquela pessoa.
Na linha do apagamento sem medida, há uma situação
clássica: irem tratar, de qualquer coisa sempre acompanhados
pelo seu "duplo". E o duplo que responde, explica, justifica,
negoceia, de tal modo que o profissional está a falar com um
ausente, com um irritado pela coexistência, com um vazio de
"legislador de si próprio1'.Outra situação clássica, na linha do
conflito, é o escape na negação de tudo: o que acabou de se
passar ali mesmo, a ferida que é evidente, a garrafa que ainda
está na mão. Todos estes modos sáo derrotas de expectativas
socializantes, são a desconexáo das prescrições, a discordáncia dos códigos; todas tendem a anular qualquer dispositivo
de reciprocidade ou qualquer acordo potencial.

Apesar de todas as desproporções de comportamentos,
continua de pé um objectivo essencial que é viver na rua sem
se fazer notado, náo chocar os olhares, não incomodar.
Primeiro, continuar vestido com um mínimo de aceitabilidade. É particularmente o caso dos que saem da prisão, as vezes sem nenhuns recursos, nas libertações antecipadas. Querem náo ser assimilados aos homens da rua, embora o sejam;
evitam um certo abandono, o andar vagaroso, os apertos de
mão dados com a ponta dos dedos, uma roupa muito envelhecida ou demasiado boa. Preferem vestir-se como os que co-
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meçaram a estar desempregados: roupas razoáveis, mas usadas. Num incessante esforço de acomodação na rua, sabem
que a vigilância e a plasticidade sob a pressão das circunstâncias incitariam a mudar de roupa regularmente, lavá-la e escolhê-la. Mas como são as instituições que oferecem as roupas,
estas estão muitas vezes desadaptadas ao corpo do homem...
excepto no cheiro. Lavar é difícil; mais vale deitar fora, de mês
a mês correr os vestiários. Mas ir ao vestiário é cair nas malhas
da rede que os quer educar: sim, sim, vou trabalhar, vou fazer
um estágio, vou fazer desintoxicaçáo. E se lhe dizem que está
a cheirar mal, terá que desencantar duches públicos, ou lavarse nas gares dos comboios. E para quê lavar-se se a roupa já
cheira?
A luta contra o cheiro é pesada e difícil. Os cheiros tomam,
cruelmente, um lugar desproporcionado na tempestade destas
vidas. Roupa, hálito, cabelos, mãos, a intimidade exposta, um
corte ainda mais fundo com os da outra margem, uma imobilidade forçada no banco da rua. Mais vale aceitar-se com mau
cheiro e fazer daí um instrumento de circulação. O pessoal das
instituições sabe bem: "Se ele começou a deixar-se cheirar
mal, é porque vai sair do abrigo"; "está cheio de feridas, já recomeçou". E o pessoal também não está muito interessado
em insistir: "Nem se pode ir com eles a visita médica ou a um
passeio em conjunto!" Aceitam então o trabalho de despejar
os caixotes: "O trabalho não tem cheiro." Pode ser que volte
ao abrigo, meses depois e muito lavado. Os mais fortes tentam
partir para uma cidade de província, encontrar a morada de
uma amiga (mas, provavelmente, a morada que têm já não está actualizada), encontrar um esconderijo conhecido num edifício incompleto ou desabitado, ou mesmo a irmã que lhe deixou uma palavrinha; ou não alcançam nada disto e sempre regressam, mas não dispostos a deixar-se infantilizar.
Voltamos a gradação das aparências. Lavar-se todos os
dias, mas ter de se vestir com roupa que já cheira, ou a barba
já estar crescida, pode ser o sinal de uma fadiga provisória.
Mas, se vai a falar sozinho na rua, sempre com o mesmo saco
de plástico na mão, se nao responde ao polícia ou se põe a altercar aos gritos, acabará por ir ter a um controle e busca. Depois, não falar ou reduzir ao mínimo as trocas de palavras; não
se lavar, aceitar os piolhos até ao impudor; estar sempre a fungar, mostrar feridas ou os pés martirizados. Mais um passo e
perde o respeito pela vida alheia: represálias sobre os vizinhos, ou invadir-lhes o espaço com grandes barulheiras, falar
aos gritos com todos, a começar pelo cão. Acabou a delicadeza: as pulsões estão de fora.
E como uma escalada, sempre a procura do nível a que
possa fazer escala; criar por si o incidente, antes que ele surja
do comportamento de outro. O recinto ideal para esta comédia
de hostilidades sáo as feiras, como vamos ver no título seguinte.

AS FEIRAS
Crianças e adolescentes ficam excitados, correm por todo
o lado, atrapalham. O grande isolado acha que ali tem licença
para incomodar, interromper, contradizer, subir o tom, procu20 viragem

rar a querela. Tapa a entrada de um jogo, ocupa enorme espaço na primeira fila das tendinhas, ou diante da panela de frituras, remexe descaradamente nos caixotes de lixo. Enfim! um
lugar onde não o travam, onde pode desencadear incidentes,
ser belicoso. Um lugar onde as ondas de choque são possíveis e se amplificam, até a rixa. Aqui não há reprovação, as
pessoas até riem com o que ele diz, o tom do ambiente geral é
mesmo de se entregar completamente ao jogo, de fazer troça,
de perder e ganhar. Não há direcção definida, porque todas as
direcções estão abertas.
Estas incursões nas feiras acompanham-se de uma baixa
de regime. Baixa das faculdades racionais, da preocupação de
não prejudicar, de se cuidar, de ter maneiras. Baixa o limiar da
incongruência, do ridículo, do excessivo. Por outro lado, o homem sente-se num meio favorável e ajuda os feirantes, que
apreciam muito. Constrói e desmonta as barracas, descasca,
lava, vigia. A tal ponto que se pode tornar uma espécie de criado, um faz-tudo. Dorme nos carros dos animais, vai as compras, toma conta das crianças, trata da lenha e do lume, ajuda
a vender cestos ou o que seja. E uma adopção provisória, retoma hábitos, entrevê que ainda podem acontecer coisas diferentes. Um dia escapa-se, e regressa ao abrigo de uma instituição.
Para outros, a feira é uma ameaça. Chegam a noite estafados e ainda é preciso ir procurar nas redondezas um sítio para
dormir. Há por lá sempre grupos de gente mais nova, que podem vir provocá-lo ou mais. Aliás, esta é uma regra dos isolados, ao procurar um abrigo precário: sítios não iluminados e
onde não circulem jovens. Os jovens sáo o terror dos homens
isolados na rua. A melhor maneira de se proteger ainda é ter
um cao; um cão, por outro lado, é sinal de uma séria instalação na rua.
A rua exige regras de afinidade muito severas, um ritual de
coesão entre pares sem piedade. Para começar, os novatos,
logo identificados, porque aparecem carregados de sacos, sofrem a cena inaugural: roubam-lhes tudo. E estritamente impossível possuir alguma coisa dia e noite, em espaços constantemente percorridos por olhares ávidos. Um mês depois,
não terão nem sequer os documentos de identificação; portanto, não poderão apresentar queixa.
Rapidamente aprenderão a roubar para recuperar - com
rapidez, com cólera, com potencial de violência; é um potencial que tem de se manter constantemente, na rua, para não ficar nu nem esfomeado. Estar sem nada é um pré-requisito para encontrar um grupo de adopção com dois ou três outros,
em conformidade de condições como exigência de coesão mínima. Não se admite que um tenha mais do que os outros, já
que são os protectores uns dos outros na rua. Cigarros, dinheiro, alimentos, roupa, objectos pessoais, são partilhados...
ou arrancados. Senão, é a solidão extrema e a porta aberta a
agressão bem mais violenta. Também é preciso comunicar no
grupo, contar histórias. O ritual de tirar as coisas ao recémchegado é um sinal visível de integração, ou de recusa de exclusão - que acontece também na vida prisional. A exigência
de coesão requer conformidade a um código: não se roubam
entre si, dentro do grupo; partilham as coisas recebidas; dor-

mem juntos, sem sair dali de noite; há coisas de que não se fala; não se provoca os brigões. A semelhança das práticas quotidianas - dormir juntos, comer, circular e pedir - sela a unidade que permite sobreviver em paz, embora esta seja precária.
Outra regra estabelece que os lugares de dormir mudem
todas as semanas, para não esgotar aquele lugar e para Ihes
permitir explorar outras hipóteses: edifícios em construção ou
renovaçao, estacionamentos subterrâneos, cantinas das gares,
etc. Um colchão, cartões para quebrar o frio. Durante o dia,
rondar pelos jardins, as gares, os centros comerciais. Um sonho secreto: encontrar uma casa vazia, casas que estáo para
deitar abaixo, insalubres ou desabitadas durante uma estação.
Se as persianas e as cortinas estáo sempre na mesma, se o
contador eléctrico não mexe, se os vidros estáo muito sujos...
deitar-se-ão pedras as janelas para ver se há alguma reacção.
Se não há, arranjar uma entrada o mais discreta possível, nunca pela porta, preferencialmente por uma janela da cave. Haverá que estudar os habitos dos vizinhos, horas de entrada e
de saída; nunca puxar o autoclismo, não sujar nada nem deixar quaisquer rastos: o achado será só mesmo para dormir,
com cuidado para nunca chamar atenções. São lugares muito
protectores, é preciso preservá-los com cautelas infinitas; é um
"squatting" delicado para um bom abrigo no Inverno, sem roubar, partir ou estragar nada, como um conviva invisível.

A QUALIDADE DOS LUGARES
Pode-se descrever estas vidas como vidas em eclipse, em
que é preciso sempre saber apagar-se para não esgotar as
poucas fontes de recursos, negociando palmo a palmo a sua
presença. Há locais onde se pode comer quente, mas rondam
os jovens. Quando a fadiga e o frio são extremos, é bom deixar-se recolher pela polícia. Há lugares interditos, como os
grandes armazéns e pequenos comércios; lugares atraentes,
como as festas e feiras. Nos espaços públicos, todos os cambiantes entre a hostilidade e a hospitalidade.
Será preciso confrontar-se ou fazer-se adoptar por vários
grupos de pessoas na cidade: a polícia municipal, as prostitutas, os escroques, os lavadores das ruas e os homens do lixo,
os guardas dos supermercados... e os pedagogos das instituições de abrigo e acolhimento. São sobretudo os que trabalham de noite, nos espaços necessários aos que vivem permanentemente na rua.
Ser conhecido dos polícias evita múltiplos controles de
identidade e perguntas embaraçosas. Com as putas, pode haver toda uma rede de colaboração, pequenas informações
úteis (os sítios, os clientes, os polícias), e são naturais companheiras de conversa. O escroque da pequena tasca inventa negócios, golpes possíveis: tem de estar a par dos pequenos
anúncios, precisa de ajuda para as suas pesquisas e para tarefas que se ofereceu para fazer e a ajuda pode ser o homem da
rua, que receberá em troca algum dinheirito... ou, se a coisa
corre mal, uma nefasta ida a polícia. Os homens do lixo podem
deixar para trás algumas coisas ainda úteis. Na hora de fecho
dos mercados, alguns vendedores ambulantes podem mostrar

onde ficaram restos aproveitáveis; e até podem deixar um saco, uma manta velha, as tábuas de um carrinho de mão. Face
aos vigilantes de estacionamentos e supermercados, o jogo é
apresentar-se desprovido de tudo, como está realmente, com
fome, sem nenhuma espécie de arma, incapaz de correr depressa.' Nisso se distinguirá dos jovens agressivos e perigosos.,
E preciso aprender a falar com estas diferentes pessoas,
saber os seus trajectos e habitos, os seus horários e as suas
compras. Agradar-lhes, ajudá-los, estar pronto para recados.
Autonomizar cada uma dessas esferas, para que náo se sobreponham ou anulem umas as outras. Quantos mais forem estes
tipos de encontros, mais aumentam as ocasiões de se alimentar, de se vestir, de poder passar em paz. Por vezes, até aparece um bom sitio para dormir, ou uma ocupação, ou companheira para uma noite.
O homem da rua leva uma vida toda em superfície exposta,
com pouco espaço de reserva, de espaço íntimo. O mais imediato é assegurar protecçáo contra o frio e a fome, e os espaços favoráveis para dormir. O espaço pessoal tem que ser móvel e ligado as estações do ano, nos bairros com recursos que
lhe convenham - que não sáo os espaços públicos de grande
movimento; seguir um ritmo lento e maleável na rua (apagar-se
numa gare, esticar-se no seu cartáo). Encostado ao minimercado, vendo se as garrafas estáo bem vazias. Cada princípio
de manhã, fielmente junto dos padeiros, dos comerciantes,
dos que vêm trazer os produtos alimentares. Evitar incidentes.
Mudar de bairro, para não o esgotar. Guardar energias e capacidade de fúria para poder ripostar a outros que venham cercar ou assaltar.
E preciso conhecer muito bem os horários das instituições
- hospitais, casernas, cantinas de empresa, câmaras, bombeiros - onde se podem recuperar coisas para comer. São referências necessárias, que não se podem deixar ao imprevisto
geral destas vidas; é uma quadrícula de tempo que anima vidas esgotadas. Por outro lado, as discórdias com as instituições de abrigo são permanentes, numa necessidade de se
sentir livre de fidelidades; no fundo aprovam, mas refilam e
censuram: "Não podemos ser tratados como coisas." Nas instituições abertas as famílias pobres ("restaurants du coeur",
por exemplo), os grandes isolados não se sentem bem; preferem algumas instituições religiosas com velhas regras.
E uma vida dia a dia, transparente, mas expostas aos olhares, onde ressaltam as mãos que náo servem para sinais de
paz e amizade, mas são armas e ferramentas para buscar e rebuscar em todos os cantos e lixos em que seja possível encontrar alguma coisa utilizável.

.

Jocelyne Cesari*

Os bairros periféricos marselheses,
onde se concentram os grupos vindos
do Magrebe, não conhecem os incêndios
de violência que têm alastrado noutras cidades;
embora Marselha continue a figurar
no imaginário nacional como a cidade de todos
os excessos. É um paradoxo que decorre,
em parte, da particularidade marselhesa
em matéria de instalação dos grupos
estrangeiros. Marselha não tem propriamente
zona suburbana, arrabaldes: é um agregado
de antigos núcleos aldeóes, que vieram
a constituir os bairros da cidade.
É neles que se váo agrupando os diferentes
estratos migratórios.

Em Marselha, o fenómeno migratório é um elemento constitutivo da identidade local. Desde meados do século XIX que a
implantação de populaçóes muito diversas, vindas da bacia mediterrânica, sempre constituiu um desafio permanente ao equilíbrio social e político. Te,mos italianos, espanhóis, arménios, repatriados do Norte de Africa, e agora magrebinos, africanos e
vietnamitas. Actualmente, constituem 10 por cento da população local, uma das percentagens mais fracas na história da cidade. Nessa fatia da população, 70 por cento são magrebinos,
com forte dominância de argelinos. Marselha sempre foi cosmopolita; agora é africana e oriental. Este Oriente-em-casa parece
insuportável a certos cidadãos e contribui para alimentar o voto
na Frente Nacional, cuja audiência eleitoral não se desmente
desde 1985, fazendo da cidade palco privilegiado de um combate político contra a legitimidade do enraizamento de um grupo definido como "árabe" e "muçulmano".
Contudo, os bairros periféricos marselheses, onde se concentram os grupos vindos do Magrebe, não conhecem os incêndios de violência que têm alastrado noutras cidades; embora
Marselha continue a figurar,no imaginário nacional como a cidade de todos os excessos. E um paradoxo que decorre, em parte, da particularidade marselhesa em matéria de instalação dos
grupos estrangeiros. Marselha' não tem propriamente zona suburbana, arrabaldes: é um agregado de antigos núcleos aldeões, que vieram a constituir os bairros da cidade. E neles que
se vão agrupando os diferentes estratos migratórios. Aí desenvolveram redes de entreajuda e de solidariedade, que, durante
muito tempo, constituíram o lugar e o alvo do acesso ao poder
político local e a partir das quais se construiu a dominância do
Partido Socialista. Este processo de integraçáo na comunidade
local através do bairro engloba as populaçóes magrebinas, sobretudo as novas gerações, que demonstram forte ligação a sua
zona de residência e orgulho em serem marselhesas.
Mas as dificuldades sociais e económicas que afectam a cidade há 20 anos, sobrepostas a uma mutação das relações entre sociedade civil e sistema político local, fragilizaram o processo de adaptação: quanto aos recém-chegados, têm de se instalar em plena crise e o tema da imigração está politizado.

DAIMIGRAÇÁO A MARGINALIDADE URBANA

*in "Esprit" (Junho 1994)

A perda do império colonial francês atingiu irremediavelmente o complexo "industrial-portuário" marselhês, o qual tinha assegurado a prosperidade local desde o princípio do século XX.
Até meados dos anos 70, o declínio foi retardado pelo aumento
demográfico, devido principalmente aos repatriados do Norte de
Africa e aos imigrados magrebinos - com o respectivo aumento da construção civil e do terciário. Mas desde 1975 que os sinais de recessão estão patentes, num processo contínuo de
despovoamento e desindustrialização, e sem novos empregos
no terciário. Há diminuição sensível das percentagens de população activa e aumento de um desemprego estrutural que atinge
18 por cento da população que deveria ser activa. A recessáo
afecta particularmente a população dos antigos bairros operários, pelo desaparecimento das indústrias tradicionais. Esses
bairros, a norte da cidade, são agora lugares de pobreza e de

exclusão, território de desempregados, subsidiados, alojados
em condições mínimas. Ora este declínio económico e social
coincidiu com o enraizamento da vaga migratória magrebina na
cidade.
No passado, os imigrantes, fugidos da miséria, de perseguições políticas ou de convulsões históricas, chegavam a Marselha para continuar a fugir: para Paris, Estados Unidos, América
Latina. Mas agora, para muitos, o percurso acaba no porto de
Marselha, para se radicarem ali mesmo. Nos anos 60, a imigração magrebina (sobretudo argelina) foi suscitada pelo crescimento económico e urbano. Em Marselha, como em toda a
França, isto deu lugar a um processo de legitimação-deslegitimação, tanto da parte do Estado francês como dos Estados de
origem, contribuindo para forjar a representaçáo do imigrante
como uma força de trabalho provisória e temporária, que regressaria ao seu país de origem. Representação que se conjugava
com o projecto de mobilidade dos próprios interessados, concebido em termos de deslocamento limitado para acumular capital
destinado a ser reinvestido nos seus países.
Isto explica a sua grande resistência a reagrupar a família no
país de imigraçáo [a Autora faz uma nota de rodapé dizendo
que isto aconteceu na emigração argelina durante 50 anos;
quanto a emigração portuguesa, de importância equivalente, ao
fim de 20 anos já as famílias estavam reunidas]. Explica também
a discriçáo das suas aparições públicas até aos anos 70. Essa
vaga migratória, que se via a si mesma como efémera, reuniu-se
num território seu dentro da cidade.
A partir dos anos 50, a mão-de-obramagrebina vivia na proximidade dos lugares onde encontrava emprego, que eram as
obras de intensa construçáo civil. Entre 60 e 70, a política de
reabsorçáo dos bairros de lata deu lugar a operações dirigistas
de realojamento, com ajuda de organismos públicos. Havia, primeiro, um reagrupamento em "bairros de trânsito", por definição
sem vocaçáo para durar; depois, a partir de meados de 70, as
populações foram acedendo progressivamente a bairros sociais, mas sempre sob controle de sociedades de senhorios.
Como o parque habitacional social se implantou selectivamente
na periferia norte, foi aí que se concentraram as populaçóes imigradas.
Também há os imigrantes que náo tiveram acesso aos bairros sociais, e que estão instalados a volta do porto velho, em casas antigas e muitas vezes insalubres. Estão lá sobretudo argelinos, desde o fim da I Grande Guerra; eram cidadáos franceses,
nessa altura. Tém muitas actividades com forte carácter étnico:
salas de oração, bazares, mercearias, talhos, cabeleireiros, onde vêm magrebinos de outros locais. Parece uma cidade orienfal e há cidadãos franceses que se sentem desapossados.
O acesso generalizado a alojamentos sociais mostrou com
clareza o enraizamento definitivo das famílias magrebinas; e há
comportamentos novos, como o grande aumento das salas de
oraçáo ou as revindicações das novas gerações (que querem
ser marselhesas sem equívocos), que suscitam reacções de resistência, até se tornarem um alvo político num contexto de declínio económico e de crise de identidade local.
O fim da "cidade popular1'e a etnização das relações sociais

A decomposição social e económica dos antigos bairros
operários quebrou a cultura política operária. O desenvolvimento urbano foi acompanhado de abundante criação de alojamentos sociais no coração dos antigos núcleos rurais; tambem houve pauperização crescente, devido a crise económica. Os dois
factores enfraqueceram consideravelmente os sistemas de identificação territorial e profissional, a partir dos quais o Partido Comunista tinha estabelecido uma influencia sem partilha nos bairros a norte, com a consequente imagem de "Marselha, cidade
operária, cidade popular". Temos agora uma "desafectação" política, com crescente abstenção eleitoral.
E um mal-estar identitário ligado a um vazio político, mas
que favoreceu a construção de uma representaçáo étnica da sociedade local. A distribuição residencial dos imigrados facilitou a
emergéncia do magrebino como actor ideológico, em relação
ao qual as populações "autóctones" procuram construir uma separaçáo, sobretudo se há coabitação nos mesmos espaços de
residência. A partir daí, a clivagem no espaço comunal não passa entre "classes populares" e "classes burguesas", mas entre
marselheses e imigrantes. O grau de proximidade com a população magrebina torna-se um critério classificativo no trabalho e
na residência. A diferenciaçáo social entre o Norte e o Sul da cidade, que existe há meio século, tornou-se, nos últimos 20
anos, uma diferenciação étnica, segundo a equaçáo "bairros a
norte = imigrados = magrebinos", mesmo quando a realidade
dos factos vem desmentir esta representaçáo. Com efeito, contrariamente a uma ideia muito espalhada, nenhum dos bairros
sociais pode ser considerado um gueto, porque em todos coabitam grupos cultural e etnicamente diferentes. Há mesmo uma
homogeneidade de condições sociais e os magrebinos têm as
mesmas dificuldades de emprego, de alojamento e de educaçáo que outros membros das classes populares, embora este
jam pior quanto ao desemprego e a mobilidade social.
A implantaçáo da Frente Nacional e a crise da representaçáo política
O sistema de gestáo política instituído por Gaston Deferre,
durante 33 anos de poder ininterrupto, caracterizava-se por uma
vontade de limitaçáo da acçáo autónoma operária e de confinamento do Partido Comunista a oposiçáo, o que conduzia a administração municipal a apoiar-se na coligação dos socialistas
com uma fracçao da direita liberal, pelo menos até 1983. A partir
deste ano, a uniáo governamental de esquerda implicou aliança
local entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, baralhando o equilíbrio político tradicional. E também a altura em que a
preponderância do Partido Socialista, fundada nos notáveis com
as suas redes interpessoais enraizadas nos bairros, começa a
abrir brechas. Finalmente, na campanha eleitoral das municipais
de 1983 aparece um discurso securitário, conduzido por uma
lista independente, a Segurança em Marselha. Com ele, passa a
existir um espaço político que não é redutível a oposição esquerda-direita liberal e o tema da imigração entra na retórica política.
Neste contexto emerge a Frente Nacional (FN). Desde 1985

que a audiência eleitoral da FN não deixou de aumentar, com
implantação confirmada em cada ronda eleitoral. O escrutínio
para a Assembleia de Março de 1993 confirma a decadência
dos Partidos Socialista (PS) e Comunista (PCF): a segunda volta
conduziu, em seis círculos (de oito), a duelos entre representantes da direita e da FN, o que constitui uma vitória simbólica,
mesmo sem ter eleito qualquer deputado.
Para compreender os êxitos eleitorais da FN, não basta invocar a presença, no mesmo território, de franceses argelinos retornados e de imigrantes magrebinos. E mais claro considerar o
facto de que o voto a favor deste partido progride geralmente
nas zonas urbanas caracterizadas por grandes percentagens de
desemprego, crise das indústrias locais e aparição da marginalizaçao social; as mesmas zonas urbanas que são onde vivem
mais imigrantes de origem magrebina. Não houve transferência
dos votos comunistas para a FN; as zonas fortes do PCF correspondem a espaços de transição social, já náo propriamente
bairros populares, mas ainda não espaços das classes médias.
A sua população específica são empregados, artesãos, comerciantes, vindos do meio operário e bloqueados nas suas perspectivas de ascensão social e residencial.
Assim, o alargamento geográfico de Marselha, a renovação
da população, a crise dos sectores económicas tradicionais e a
fixação da populaçáo magrebina contribuíram para romper os
equilíbrios e as redes sobre os quais se tinha construído o sistema Deferre. Por consequência, todas as formas de visibilidade
cultural e cultual que emanem dos imigrantes aparecem como
ilegítimas e impossíveis de gerir, num sistema político local enfraquecido pela crise de representação política. Paradoxalmente, com a morte de Deferre, em 1986, e a rotura definitiva do seu
sistema, começou a emergir um novo tipo de relações entre o
poder e a sociedade civil local.

A SOCIEDADE CIVIL COMO MOSAICO DE MINORIAS
Abriu-se uma nova era política com a chegada de R.-P. Vigouroux a presidência da Câmara, em 1989. Candidato dissidente do PS, constituiu as suas próprias listas, na Maioria Marselha, com base em criiérios de abertura a sociedade civil. Há
uma abertura as diferentes componentes étnicas da cidade,
que, aliás, constituíram factor determinante na elaboraçáo das
referidas listas. Assim, a população magrebina foi encarada, pela primeira vez, como minoria, e náo como população imigrada
com estatuto provisório no espaço local.
Havia uma certa mobilizaçáo "comunitária" ou corporativista
durante a gestão de Deferre; a novidade consiste em trazer este
mecanismo para a luz, num discurso político que tinha sido, até
'aqui, dominado por referências ideológicas. Vigouroux náo tinha
um aparelho partidário para o apoiar; foi levado a procurar a sua
legitimidade junto dos diferentes grupos sociais que compõem
a cidade, os quais sáo, de facto, atravessados por referências
de ordem comunitária. Uma vez eleito, procedeu a uma institucionalizaçáo das suas relações com as minorias marselhesas,
nomeando para o seu gabinete um funcionário oficialmente encarregado das relações com "as comunidades".
A profanação do cemitério judeu de Carpentras, em Maio de
24

viragem

1990, foi ocasião para uma reunião de representantes de todas
as confissões, incluindo, portanto, os muçulmanos; e para a difusáo de um texto comum, "Marselha, esperança", a partir do
qual se constituiu uma comissáo étnica com o objectivo de lutar
contra o racismo e a intolerância. Isto corresponde, afinal, a recortar a população marselhesa a partir de referentes étnicos e
culturais, a fim de captar para o espaço político o processo de
afirmação identitária. A declaração de princípios do novo "maire", em Outubro de 1989, a favor da construção de uma mesquita inscreve-se nesta vontade de estabelecer um novo tipo de relação com a sociedade civil.
Náo se deve menosprezar o facto de que os indivíduos que
vieram da imigração magrebina, e que eram "objecto" de debate político, passaram, pouco a pouco, a actores. Manifestaramse no espaço público local segundo duas modalidades distintas
de acção colectiva: uma refere-se a procura de mais Isláo no espaço local e mobiliza sobretudo os membros da primeira geração; a outra tem a ver com as novas gerações e implica um processo de reivindicação de igualdade de direitos e condiçoes. Os
mais novos desenvolveram a sua própria rede associativa, independente das associações de carácter islâmico. A existência
deste tecido associativo contribui provavelmente para a relativa
estabilidade dos bairros marselheses, porque preenche funções
de integraçáo na colectividade local e legitima o enraizamento
das gerações mais recentes.

ASSOCIATIVISMO
E SISTEMA POLITICO LOCAL:
DO RECONHECIMENTO A PROFISSIONALI~AÇAO
Para os jovens do origem magrebina, a criaçáo de uma associaçáo conduz a autonomia face ao meio familiar, assim como
aos meios profissionais de trabalho social, muito presentes nos
bairros populares.
Estas associaçóes de jovens, na maior parte dos casos, têm
um raio de acçáo limitado ao bairro ou, por vezes, a um grupo
de bairros. Sáo constituídas a partir de um grupo de amigos ou
de um fenómeno de bando. Muitas vezes, a sua criaçáo é suge
rida pelos agentes sociais do bairro ou dos organismos senhorios, para os quais a associação aparece como meio de negociaçáo com um interlocutor mais responsável, e também como
dispositivo de regulaçáo da vida de um bairro ou de uma parte
homogénea da cidade. Para os fundadores, a associaçáo é vista
como um espaço que Ihes permite tomar iniciativas fora de diversas tutelas (família, assistentes sociais, etc.). A associação
pode ser desejada também como meio de obter bens materiais
(actividades de lazer, subsídios) e simbólicos (legitimaçáo, reconhecimento institucional), rompendo assim com as condições
de exclusão.
Náo há objectivos globais bem definidos que os caracterizem, o que explica o funcionamento um tanto anárquico e a renovaçáo rápida. A maioria das actividades é consagrada ao lazer e a animação de jovens. No fundo, têm como função, sobretudo, favorecer a socializaçáo das novas gerações no seu ambiente imediato e consagrar uma dinâmica de mobilizaçáo
quanto ao interesse pelo bairro, fora e contra toda a referência
política exterior.

O alargamento geográfico de Marselha,
a renovaçáo da populaçáo, a crise dos sectores
económicos tradicionais e a fixação da populaçáo
magrebina contribuíram para romper
os equilíbrios e as redes sobre os quais se tinha
construído o sistema Deferre. Por consequência,
todas as formas de visibilidade cultural e cultual
que emanem dos imigrantes aparecem como
ilegítimas e impossíveis de gerir, num sistema
político local enfraquecido pela crise
de representação política. Paradoxalmente,
com a morte de Deferre, em 1986, e a rotura
definitiva do seu sistema, começou a emergir
um novo tipo de relações entre o poder
e a sociedade civil local.

As formas de mobilizaçáo da juventude
nos bairros - associação mais do que partidos
políticos - e os temas de reivindicaçáo
(alojamento, formaçáo, condições de vida
no bairro, direito dos estrangeiros ao voto
nas eleições locais, etc.) revelam uma concepção
civil e já não só cívica da cidadania.
Daqui resulta que se privilegia a mediaçáo
entre os diferentes grupos, em detrimento
da intercessão das instituições políticas clássicas
(partidos, sindicatos).

A sua especificidade está menos centrada sobre a cultura e
sobre a origem étnica do que sobre a evidenciaçáo de constrangimentos sociais ligados a fenómenos de exclusáo. A referência
territorial (bairro, restrito ou alargado) e a referência "jovem"
constituem os motores da acçáo. Mas não é por isso que deixa
de ser verdade que sáo filhos da imigraçáo magrebina os que
constituem os elementos dinâmicos na criaçáo de tais associações. A autonomia é, para eles, uma linha de força essencial e
que explica o seu acantonamento no território que dá sentido a
sua acçáo. Desconfiam de todas as tentativas de federaçáo ou
de orientação mais geral, com actores do exterior. Resistem a
toda a imposição de palavras de ordem vindas de instâncias associativas parisienses ou de outras regiões.
Mas, ao mesmo tempo, para se aguentar, esta acçáo depende de aberturas institucionais: para obter uma sede, subvenções, organizar passeios ou campos de actividades desportivas,
etc., a associaçáo tem de se apresentar e as suas orientações
de acção. As vezes, ameaçam com violência e delinquência como meio de pressáo e vestem a pele das "novas classes perigosas" que sáo os jovens dos bairros degradados. E uma situaçáo
que conduz a profissionalização de um certo número de associados, para desempenharem o papel de mediadores entre os
jovens e as instituições políticas.
Esta passagem a profissionalizaçáo constitui uma evolução
decisiva na história recente do movimento associativo que descrevemos. Está ligada a abertura institucional e política traduzida em diversos processos contratuais estabelecidos a partir de
1983 entre o Estado e a municipalidade. Um dos eixos recorrentes destas políticas reside no apoio a criaçáo e ao funcionamento de associações das novas gerações nos bairros. Seráo associações subvencionadas, respondendo a critérios precisos: situadas nas áreas urbanas "de risco", desenvolvendo acçáo cultural, educativa e de lazer com as crianças e os adolescentes.
Correspondem a um princípio incessantemente afirmado na política da cidade: os habitantes das zonas degradadas não são
simples clientes, mas também parceiros, convidados a participar
na reconquista do seu quadro de vida, através de processos de
consulta e de concertaçáo, com as instâncias políticas e administrativas. Nesta perspectiva, a associaçáo torna-se um meio
de formaçáo e de aprendizagem para a vida profissional, compensando o insucesso escolar.
Assim se explica que a figura do animador social seja encarada como valorizadora para, pelo menos, uma parte das novas
gerações; as associações de bairro aparecem náo somente como estaçáo intermediária e cauçáo de legitimidade para as políticas de desenvolvimento urbano, mas também como trampolins de promoçáo e ascensáo social.
Nestes termos, os jovens são muitas vezes tentados a uma
teatralizaçáo de si mesmos a partir do referente étnico, para obter diferentes tipos de subsídios. Mas é um teatro que náo ultrapassa o estadio retórica, porque náo há propriamente, no seio
desta nova geraçáo, uma dinâmica para o reconhecimento e a
defesa pública de uma identidade colectiva a partir de referentes
étnicos ou culturais. A pertença a uma zona da cidade, a um
grupo etário excluído e marginalizado, são elementos bem mais
decisivos no processo de mobilizaçáo do que a necessidade de
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reconhecimento como grupo definido por características de Iíngua, religião ou história. O jogo com as instituições favorece frequentemente estratégias individuais de promoção social, fazendo emergir no seio das associações indivíduos capazes quer de
manipular em seu proveito o código simbólico que subtende a
representação institucional quer de obter compensações materiais.
Temos, então, uma esfera intermediária, habilitada a traduzir
no espaço do político as aspirações e as, necessidades da componente jovem e imigrada dos bairros. E uma esfera composta
por uma dezena de indivíduos de 30 a 40 anos, na periferia das
instituições políticas locais. Estão quase todos empregados como trabalhadores sociais, ou porque entraram nas instâncias
profissionais ou porque profissionalizaram as associações de
que são membros. Os seus domínios privilegiados de actividade
são a cultura, a informação e a economia. São actualmente considerados pelas instituições como "mandatários", no espaço pijblico, da causa imigrada em geral e magrebina em particular. A
sua entrada na tal esfera intermediária pressupõe, por um lado,
que se apresentem como suficientemente "educados" para serem considerados interlocutores; por outro lado, que conservem
a identidade que justifica a sua presença. Por isso, têm interesse em evidenciar as particularidades do seu meio de origem,
que se supõe representarem; mas continuam a insistir na sua integraçáo pessoal.
Essa esfera intermediária é o produto da conjunçáo entre a
emergência de um movimento associativo autónomo no seio
das populações imigradas, por um lado, e do mal-estar e impotência crescentes dos trabalhadores sociais e dos decisores face a violência subjacente dos jovens marginalizados, por outro.
Como diz Touraine, em Marselha está a vista a passagem
"de uma sociedade vertical, que nos tínhamos habituado a chamar "sociedade classista", com inferiores e superiores, a uma
sociedade horizontal, em que o importante é saber se está no
centro ou na periferia". Os bairros a norte sáo o terridório onde
se vê bem a tensáo entre estar no centro ou na periferia. As diferenças étnicas acrescentam-se a confusáo, adicionando-se as
diferenciações sociais; sáo diferenças construídas tanto pelos
que delas se reclamam como pela comunidade que os recebe e
náo há dúvida de que tendem a tornar-se o factor primordial de
explicaçáo das situaçóes de marginalidade e exclusão.
Em França, hoje em dia, a etnicidade é um código de situaçáo de exclusáo, feito de pedaços das normas e costumes da
comunidade que recebe os imigrantes e de outros pedaços de
um passado revisitado e redefinido em termos de "comunidade". Ora, os laços entre os indivíduos, mesmo nas porções do
território de forte concentraçáo magrebina, são raramente de ordem comunitária, sobretudo entre as novas gerações. Para os
jovens, a emergência da etnicidade enraíza-se na experiência de
uma diferença - racismo, exclusáo social, memória pós-colonial- ligada a perdas culturais. A arabidade e o Isláo sáo reintroduzidos como fantasmas significativos por causa do diálogo
que "os Franceses" mantêm com eles e alimentam um "terrorismo de contacto" (fórmula de Erving Goffman).
Tais atitudes tendem a favorecer formas violentas e esporádicas de apariçáo no espaço público. E uma eventualidade a
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que se opõe, em Marselha, a tradiçáo antiga de animação dos
bairros, que agora se polariza para a juventude de origem estrangeira. Não há um bairro em Marselha que náo tenha centro
social e associações de jovens apoiadas pelos poderes públicos. Neste caso, a oferta política é determinante, como dissemos, e não tanto na criação de associações como na sua continuidade.
As formas de mobilizaçáo da juventude nos bairros - associação mais do que partidos políticos - e os temas de reivindicação (alojamento, formação, condições de vida no bairro, direito dos estrangeiros ao voto nas eleições locais, etc.) revelam
uma concepçáo civil e já não só cívica da cidadania. Daqui resulta que se privilegia a mediação entre os diferentes grupos,
em detrimento da intercessão das instituições políticas clássicas
(partidos, sindicatos). E um contexto em que as populações magrebinas de Marselha náo são diferentes das populações judias
ou das arménias ou africanas. A pertença aos grupos primários
de bairro, de religião, de etnia é considerada mais "carnal" e
mais significativa; as colectividades locais tornaram-se um mosaico de grupos diferenciados que esperam do poder local a
distribuiçáo de recursos e o reconhecimento simbólico em partes iguais. O que abre uma série de perguntas a escala nacional
sobre o estatuto de cidadáo.

SÃo JoÃo

"A utopia é a exploraçáo de novas possibilidades e vontades
humanas por via da oposiçáo da imaginaçáo a necessidade do
que existe, só porque existe, em nome de algo radicalmente melhor, que a humanidade tem direito de desejar e por que merece
a pena lutar. A utopia é, assim, duplamente relativa. Por um lado,
é uma chamada de atençáo para o que náo existe como (contrajparte integrante, mas silenciada, do que existe. Pertence a
época pelo modo como se aparta dela (...). Uma compreensáo
profunda da realidade é assim essencial ao exercício da utopia,
condição para que a radicalidade da imaginação náo colida
com o seu realismo."

-

Boaventura Sousa Santos, "Pela Mão de Alice o Social e o Político na Pós-Modernidade", 1994, Ed. Afrontamento, Porto.
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APRESENTAÇAO
Cecília Delgado, Conceição Melo, Cristina Guedes,
José Queirós, Luís Pinto*
Abordar o bairro São João de Deus,
sob qualquer das perspectivas, social,
económica, política ou urbanística, é antes
do mais olhar para o outro lado do mundo
e do poder, aquele que se esconde por detrás
dos comportamentos padronizados
do consumismo.

*Trabalho de Mestrado em Planeamento e Projecto do Ambiente Urbano Urbanismo e Ecodesenvolvimento, com o titulo 'Ba~rroSao João de Deus,
a Construção de uma utopia"

Abordar o Bairro Sáo João de Deus, sob qualquer das perspectivas, social, económica, política ou urbanística é antes do
mais olhar para o outro lado do mundo e do poder, aquele que
se esconde por detrás dos comportamentos padronizados do
consumismo. O "Tarrafal", como lhe chamaram, por ser o local
para onde iam os que náo cumpriam as regras impostas nos
outros bairros sociais, é o lugar onde todos os atributos normalmente conotados com os bairros sociais estáo presentes: exclusáo social, marginalidade, delinquência, subnutriçáo, desemprego, droga, racismo e todo um conjunto interminável de adjectivos.
Mas é talvez esta condição que lhe confere as características necessárias ao crescimento de uma utopia, tanto mais real,
quanto mais longe parece estar dela. Porque também quem nada tem, náo tem nada a perder ao embarcar numa aventura.
Ao planeamento deste bair!o subjaz uma visáo distorcida da
realidade e, de uma forma geral, do mundo, a qual se insere no
pensamento moderno. Esta corrente baseia-se numa tentativa
de sistematizaçáo dos problemas da cidade, o que conduziu as
teorias funcionalistas - a cidade como uma máquina.
Hoje possuímos uma outra visáo da realidade. Segundo Giano Vattimo, "o mundo já náo é considerado como imanente ao
sujeito como objecto de transformação incondicional". Aceitamos a reduçáo de soberania do sujeito, uma espécie de redução do pensamento sistemático. Admitimos os momentos de
subjectividade, a incerteza, a leveza das decisões essenciais do
projecto.

A exclusáo social é também exclusão territorial. Neste bairro
a exclusáo social é demonstrada por incidências urbanísticas
claras:
Isolamento viário em relaçáo ao contexto urbano - A
articulaçáo do bairro com a envolvente próxima e alargada
é bastante deficitária e reflecte-se no isolamento sentido pelos que vivem os problemas do bairro. "( ...) É preciso abrir
o bairro a cidade e não há uma estrada para os transportes
públicos passarem e darem a volta, apesar de muitas tentativas já feitas junto da Câmara."l Na prática, o bairro possui
apenas uma saída directa para a Circunvalaçáo e uma outra
de traçado sinuoso, que liga a Avenida Fernáo de Maga-
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Ihães através de uma rede de características precárias.
* Desadequação das tipologias de ocupação - As tipologias de construção, adoptadas em conformidade com as regras
impostas para a habitação social, demonstram uma concepção
assistencialista, de construção de casas para pobres, que não
as podem pagar nem as sabem estimar, como se a relação das
pessoas com o local onde habitam não fosse também produto
da qualidade desse mesmo local. Não se defende o luxo consumista, mas antes tipologias adaptadas ou adaptáveis ao tipo de
vida dos seus habitantes. "O desafio dos projectos a que temos
de recorrer deve propor-se com o ambicioso objectivo de transformar as casas construídas a expensas da comunidade num
modelo para o desenvolvimento urbano e territorial e em exemplos concretos e tangíveis de uma nova qualidade de habitar.":!
Também a qualidade construtiva, é um dos aspectos normalmente descurados na concepçáo arquitectónica. Aqui, põe-se
sobretudo a questão da qualidade e robustez dos materiais, da
forma como são articulados, da utilização de técnicas de energia passiva e da adopção de sistemas energéticos alternativos.
* Abandono do espaço público - A concepçáo dos espaços tem a ver com o modelo abastardado da arquitectura racionalista, aqui desenhado para "pobres", sem quaisquer preocupações com a sua manutenção e gestão. O espaço público não
é mais do que o espaço sobrante entre as construções que se
implantam arbitrariamente sobre o terreno. Naturalmente o espaço foi-se degradando e hoje não é mais do que um monte de
pedras e de lixo, que, mesmo assim, não deixa de exercer a sua
função social, como espaço de encontro, mesmo que de manifesta conflitualidade.
* Falta de identidade urbana - O bairro apresenta uma imagem de degradação urbanística, intimamente ligada a degradação social com que é normalmente conotado. Nele se manifestam todos os comportamentos negativos associados a condição
suburbana. A distância ao centro, mais do que a distância física,
é a distância social. E é sob o ponto de vista social que se manifestam os problemas mais graves: desemprego, associado a falta de valorização da função social do trabalho; intolerância racial, embora os que conhecem bem o bairro digam que se
aprendeu a viver com as diferenças de raças; droga, uma forma
de subsistência, que nem a polícia permanente consegue erradicar.
Perante este quadro, não será difícil deduzir que as pessoas
não se sentem identificadas com o espaço que ocupam; que
não têm consciência de cidadania; que existem altas taxas de
insucesso escolar; que procuram sobreviver a custa de actividades marginais; e que as instituições, mesmo com um trabalho
continuado, não têm grandes ilusões ("se se conseguirem resultados na ordem de um por cento já é bom"3).

"Curiosamente, são também intervenções de ordem institucional (a aplicação do Plano de Melhoramentos) que marcam o
sentido centrífugo do crescimento intraconcelhio da cidade. Na
primeira fase das operações conduzidas ao abrigo do Plano de
Melhoramentos, que decorre de 1956 a 1966, são construídos
28

viragem

6.072 fogos, edificando-se mais 1.674 fogos até 1970 (cf. Gros,
1982, pp. 198-201). Ao total de 7.746 fogos corresponde a "( ...)
deslocação de mais de 30 mil habitantes de áreas de "ilhas" para a periferia, onde os novos bairros acabaram por ser construídos predominantemente" (cf. Teixeira, 1985, p. 86), o que por si
só explica a forma espacial de evolução demográfica da cidade
na década de 60n4.
A construção de bairros sociais para onde se deslocaram
habitantes que residiam em "ilhas" no centro da cidade constitui
uma das facetas da política do Estado Novo. Para além de se
assistir a periferização da função residencial, assiste-se também
a periferizaçáo das classes menos favorecidas. Como já se disse anteriormente e agora em sentido inverso, poder-se-á afirmar
que a exclusão territorial corresponde a exclusão social. Neste
espaço juntam-se pessoas oriundas de vários pontos da cidade,
com histórias diversas, que têm apenas como ponto comum
condições de insolvência e a dependência assistencial do Estado.
No bairro São João de Deus, também é assim. E esta falta
de identidade e de sentido comunitário é ainda agravada pelo
facto de cerca de 40 por cento dos habitantes serem de etnia cigana, cerca de duzentos serem negros e os restantes brancos.
Esta mistura racial torna mais difícil o desenvolvimento das acções conjuntas para o bairro na sua totalidade, mas também poderá torná-las mais interessantes pela variedade de culturas em
presença. Para tal será necessário fazer sobressair as unidades
em vez de exacerbar as contradições.

Contrariamente ao que poderá parecer, os recursos humanos são talvez os mais importantes meios para fazer avançar um
projecto inovador e participado. Encontrar objectivos entre e
com os próprios habitantes, responsabilizando-os e formandoos para esse fim, parece ser a única forma de inverter o sentido
de desenvolvimento negativo do bairro. Haverá que apostar nas
culturas diferentes, não como forma de as tentar reduzir ao mesmo denominador comum, pretendendo por exemplo, que encarem o trabalho como dever, mas percebendo que há outras formas de ser socialmente útil sem colidir com princípios básicos
das suas diferenças culturais. Para além disso, existe já uma história de intervenção institucional que poderá ser aproveitada para este projecto.
Muito importante para fazer germinar qualquer embrião de
inovação é, sem dúvida, o trabalho ao nível da educação e da
formação. Neste sentido a instituição escola, enquanto lugar onde as crianças e os jovens passam a maior parte do seu tempo,
enquanto lugar de transmissão de conhecimento e enquanto
meio de chegar a comunidade, poderá ter um papel determinante. Muitas das experiências que se propõe podem e devem
começar pela escola: sensibilização sobre a problemática dos lixos e desenvolvimento de acções complementares; tratamento
de espaço público com componentes alternativas; criação de
animais; desenvolvimento de espécies vegetais especiais; actividades culturais, desportivas e outras; sempre alicerçadas no
projecto comunitário comum.

Não se poderá, além disso, esquecer as associaçóes já implantadas, respeitando a sua identidade. Elas poderão ser base
para o desenvolvimento de algumas actividades.
Também as i n ~ u i ç õ e sque desenvolvem já a sua actividade no bairro - segurança social, igreja, autarquia - devem ser
chamadas a um papel activo neste projecto.
Relativamente a comunidade cigana, e porque se trata realmente de uma etnia com características de organização social
própria, será importante aproveitar os grupos e chefias naturais,
tentando envolvê-los neste projecto de uma forma activa. Parte
fundamental desta proposta assenta no aproveitamento das características endógenas desta comunidade, nunca deixando de
estar atenta a miscigenação racial e cultural existente, embrião
de uma cultura de contracorrente, alternativa ao paradigma do
projecto moderno. Tirar potencialidades do regresso das identidades do multiculturalismo, da transnacionalidade e da localizaçáo parece oferecer oportunidades a uma forma cultural de fronteira. Segundo Boaventura Sousa Santos, a "leveza da zona
fronteiriça torna-a muito sensível aos ventos, é uma porta de vaivem e, como tal, nem nunca está escancarada, nem nunca está
fechada".

O mundo já não é considerado como
imanente ao sujeito como objecto
de transformação incondicional. Aceitamos
a reduçáo de soberania do sujeito, uma espécie
de reduçáo do pensamento sistemático.
Admitimos os momentos de subjectividade,
a incerteza, a leveza das decisões essenciais
do projecto.
O desafio dos projectos a que temos de recorrer
deve propor-se com o ambicioso objectivo
de transformar as casas construídas a expensas
da comunidade, num modelo para
o desenvolvimento urbano e territorial
e em exemplos concretos e tangíveis de uma
nova qualidade de habitar.

O espaço foi-se degradando e hoje náo é mais
do que um monte de pedras e de lixo,
que mesmo assim não deixa de exercer a sua
função social, como espaço de encontro, mesmo
que de manifesta conflitualidade.
Esta mistura racial torna mais difícil
o desenvolvimento das acções conjuntas
para o bairro na sua totalidade, mas também
poderá torná-las mais interessantes
pela variedade de culturas em presença.
Para tal será necessário fazer sobressair
as unidades em vez de exacerbar
as contradições.
1 Padre José Maia em entrevista a revista "Já: 20 de Junho de 1996.
2 Giuseppe Campus Venuni, "Urbanismoe Austeridade", pág. 196.
3 Padre José Maia em entrevista a revista "Já",20 de Junho de 1996.
4 Mana Isabel Breda Vásquez, 'O Processo de Suburbanizaçtio no Grande Porto, 1992
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QUE CIDADE?
PARTICIPAÇAO'!*
.

Carlos Meira**

Náo nos iludamos. A cidade somos nós
que a fazemos, colectiva e individualmente.
Nós todos. Nós portugueses. Nós habitantes.
Você e eu. E acrescento: aquilo que construímos
é fruto do nosso grau de (sub)desenvolvimento.

Será assim tão difícil em Portugal saber parar a tempo? Parar de construir no momento certo, antes de estragar todo um
conjunto urbanístico? Saberemos, em urbanismo, autoconternos?
O que queremos da nossa cidade? O que é que ambicionamos para Lisboa? De que é que nos orgulhamos nela e o que é
que nos envergonha? No que é que não queremos vê-la transformada? Que vida queremos aqui viver?
Perguntas simples, respostas múltiplas, interesses complexos. E natural. A "raça" humana e, particularmente, a "raça lisboeta" não é homogénea, nem tem de ser. As prioridades, os interesses e os gostos diferem de pessoa para pessoa e de grupo
para grupo.
Mas,sobre o essencial tem de ser possível chegar a um consenso. E urgente contrariar o sentimento amplo de insatisfação
que resulta de vivermos num ambiente urbano feio, desordenado e desequilibrado. Temos de ser capazes de construir cidades onde nos orgulhemos de viver! E, concretamente, em Lisboa, é preciso griiar hoje bem alto: basta de concentraçao, basta de betáo, basta de fealdade.
Mas não nos iludamos. A cidade somos nós que a fazemos,
colectiva e individualmente. Nós todos. Nós portugueses. Nós
habitantes. Você e eu. E acrescento: aquilo que construímos é
fruto,do nosso grau de (sub)desenvolvimento.
E evidente que o poder político e algumas classes socioprofissionais estáo mais envolvidos do que o comum dos cidadãos
na concepção e na construção física da cidade, no urbanismo.
Os decisores políticos autárquicos e do Governo central, juntamente com aqueles cuja actividade incide nestes domínios empresários do ramo imobiliário, construtores, "patos bravos",
assim como os especialistas da arquitectura e do urbanismo (se
os houver) -, têm muito maior responsabilidade na edificação
da cidade do que qualquer outro cidadão.
Apesar de todos serem fruto do mesmo "banho sociocultural
português1',era de supor que os resultados da sua actividade
no campo urbanístico permitissem uma visão menos desoladora
do que aquela que, na generalidade, nos é oferecida pela realidade actual. E será sobretudo a eles que as gerações actuais e
futuras terão de pedir satisfações.

DATEORIA A PRÁTICA

Texto editado no Público" de 7 de Fevereiro de1996

*' Economista, membro da Associaçao de Residentes de Telheiras
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Em Lisboa temos alguns motivos para estar satisfeitos com
os líderes autárquicos que temos. Apesar das imperfeições, entre outros méritos consensualmente reconhecidos, foram capazes, nos últimos anos, juntamente com o apoio das forças vivas
da cidade, de dar um importante contributo para se "pensar a
cidade". Estou a referir-me ao Plano Estratégico de Lisboa e ao
Plano Director Municipal, tão caros ao nosso ex-presidente da
Câmara, dr. Jorge Sampaio.
A elaboraçáo destes documentos teve também a enorme
vantagem de gerar um ambiente de debate e de participação
que fez que muita gente se sentisse mais apegada a sua cidade.
Existe, porém, um enorme caminho a percorrer entre a elaboração de um conjunto coerente e articulado de boas ideias,
objectivos e propostas de acção e a dura realidade do custo fi-
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nanceiro da mudança, do choque dos interesses e da inércia
social que nos é carderística, E enorme o contraste entre o
querer e o poder.
Em teoria, no papel e na cabeça de alguns dos responsáveis autárquicos lisboetas, o "bom caminho" está traçado. E, de
facto, um verdadeiro prazer desfolhar as páginas do citado Plano Estratégico. Após um diagnóstico realista do que Lisboa é
actualmente no seu contexto metropolitano e internacional, a
identificação das quatro estratégias para a mudança enchem de
esperança e de "patriotismo de cidade" qualquer municipe:
"uma cidade atractiva para viver e trabalhar", "uma cidade competitiva no sistema de cidades europeias", "Lisboa, capital metrópole" e "uma administração moderna, eficiente e participada".
E a listagem dos objectivos e acções a desenvolver, sobretudo na primeira área referida, dão um fundamento ainda mais
concreto aqueles sentimentos: "criar novas centralidades",
"equipar os bairros e as zonas periféricas", "alargar e qualificar a
estrutura verde da cidade", "melhorar e reforçar os jardins e espaços públicos", "construir património", etc., etc.
Falta agora o resto, ou seja, quase tudo. Falta concretizar e
isso levará décadas. Porém, é preciso que haja, já hoje, sinais
nítidos e concretos de que o espírito presente nos belos "instrumentos de ordenamento" sai para a rua e enforma as decisões
tomadas dia a dia pelos responsáveis autárquicos lisboetas.

Falta vencer a cultura medíocre predominante, segundo a
qual a concentraçáo não tem limites, o feio e grande é belo, os
espaços verdes sáo secundários, os equipamentos sociais e
desportivos uma obrigação a adiar, enfim, as pessoas uma inevitável maçada.
É ao poder político, apoiado pelos habitantes da cidade, que
cabe estancar este estado de coisas.
Um sinal concreto de que a (nova) administração do município lisboeta estará a conseguir cumprir o espírito dos planos de
que se orgulha, será ouvi-la dizer "Não, não e não!" a referida
mentalidade medíocre e as iniciativas que tendam a perpetuá-la,
venham elas do exterior ou do interior da própria administração.
Queremos ver os decisores autárquicos a recusar sem hesitações os projectos urbanísticos que insistam na quantidade, no
mau gosto, na saturação e no atafulhamento da cidade. Serão
capazes disso? Teráo a coragem necessária? Será assim táo difícil saber parar a tempo? Parar de construir no momento certo,
antes de estragar todo um conjunto urbanístico? Saberemos,
em urbanismo, autoconter-nos?
Não se trata de parar a cidade ou de bloquear o seu crescimento "natural". Antes pelo contrário. Trata-se, sim, de revigoráIa e de a encaminhar para um desenvolvimento feito em moldes
mais qualificados, mais equilibrados e mais humanos.

participação de uma táo grande massa anónima, passiva e
aparentemente desinformada e desinteressada? Sabemos que
náo é tarefa fácil.
Em primeiro lugar, as autoridades públicas têm de começar por dar o exemplo, promovendo de forma séria a recolha
de opiniões junto dos cidadãos, o debate público e a realização de exposições sobre as alterações e os projectos de natureza urbanística susceptíveis de afectar a qualidade de vida
dos habitantes.
Em segundo lugar, cabe aos habitantes adoptar atitudes
mais activas e participativas. Este é um caminho que tem de
começar por ser trilhado, e tem-no já sido, a partir da iniciativa
daqueles que se sentem mais despertos para estas questões,
actuando na defesa de aspectos concretos da vida da cidade.
Veja-se, a título de exemplo, o eficaz contributo cívico de um
grupo de cidadáos lisboetas a respeito do Pozor, ou, ainda, as
posições tomadas por residentes da Av. dos Estados Unidos
da América ou do Bairro de Santa Cruz de Benfica, a propósito
de projectos de viadutos rodoviários. O surgimento de associações cívicas como a que foi criada recentemente em Coimbra é mais um exemplo das potencialidades reservadas as iniciativas de cidadãos.
Uma maior participação dos cidadãos passará mais facilmente pela discussão de coisas concretas, que eles sintam
que Ihes dizem directamente respeito. Passará, nomeadamente, pelas questões relacionadas com o ordenamento do espaço nos diversos bairros da cidade. Questões como a existência
de jardins e de equipamentos de lazer, o estacionamento automóvel, a segurança rodoviária ou, ainda, o excesso de construção deverão ser susceptíveis de mobilizar os residentes dos
diversos bairros das nossas cidades. Como habitantes, temos
uma palavra a dizer sobre tudo isto, sendo urgente organizar
de forma eficaz a nossa participação.
A criaçáo de associações de moradores nos diversos bairros da cidade, como é o caso da Associaçáo de Residentes de
Telheiras, poderá ser uma forma adequada de promover uma
participaçáo mais activa, qualificada e eficaz dos seus habitantes. A recuperaçáo e a dinamização do papel das juntas de freguesia nestes domínios, de que existem já bons exemplos, poderá ser outro caminho possível para dar expressão a este
mundo local demasiado silencioso, mas do qual tanto depende a vitalidade e a qualidade da nossa cidade.
Sabemos que participar exige disponibilidade, informação
e organizaçáo. Exige capacidade de diálogo e perseverança.
Ou seja, participar dá trabalho. Mas, se hesitarmos, perante
estas dificuldades, continuaremos a ser meros expectadores
daquilo que os outros decidirem realizar no nosso espaço urbano vital e continuaremos a ser acusados de alheamento e
passividade. Uma cidade sem a participaçáo dos seus habitantes é uma cidade mais pobre. E Lisboa merece esse esforçb.

Hoje, a grande ausente dos processos de urbanização das
nossas cidades é a voz daqueles a quem esse processo mais
deveria interessar: os seus habitantes. Mas como mobilizar a
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DE HESIDUOS

.

Fernando Vasconcelos

Há alguns anos, cada família geria os resíduos
que produzia, valorizando sistematicamente
as matérias e produtos do seu consumo diário,
reintegrando-os em novas formas de uso,
reaproveitando completamente tudo o que era
matéria orgânica não directamente consumida,
guardando produtos manufacturados que já não
tinham utilidade imediata, para uma reutilizaçáo
posterior, em novas formas de uso entretanto
encontradas.
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No mês de Outubro passado desloquei-me a algumas aldeias da Terra Quente Transmontana, no âmbito de um trabalho
sobre gestão de resíduos sólidos. Tratava-se, entre outras questões, de intervir no sistema de recolha e de "eliminação" dos resíduos, de forma a melhorar as condições actualmente existentes. Algumas das aldeias envolvidas não tinham (não têm ainda)
acesso a qualquer sistema organizado de recolha de resíduos.
Um habitante das cidades que viesse viver para uma destas
aldeias começaria por colocar o seu saco de plástico (ou o seu
balde ou contentor) a porta de casa, ao princípio da noite, esperando que o seu lixo desaparecesse, tal como está habituado a
fazer. Como é que esses habitantes fazem?
Esta situação corresponde, no entanto, aquilo que ainda há
uns anos era regra dominante. Cada família geria os resíduos
que produzia, valorizando sistematicamente as matérias e produtos do seu consumo diário, reintegrando-os em novas formas
de uso, reaproveitando completamente tudo o que era matéria
orgânica náo directamente consumida, guardando produtos
manufacturados que já não tinham utilidade imediata, para uma
reutilizaçáo posterior, em novas formas de uso entretanto encontradas.
Aquilo que efectivamente restava, abandonado, sem uso
previsível, era entáo queimado em pequenas fogueiras que o reduziam a algumas cinzas (também essas reaproveitadas).
Com a evoluçáo dos padrões de consumo..e a densificaçáo
da ocupação dos espaços aumentou a quantidade global de resíduos e também diminuiu o espaço para a sua colocação em
depósito ou para a sua "eliminaçáo".
De forma crescente começaram também a aparecer produtos mais complexos em termos um eventual tratamento ou eliminação.
A imagem resultante deste processo traduz-se em solos degradados, águas contaminadas e poluição do ar (a massa de r e
síduos depositados liberta gases resultantes da sua decomposição, mesmo que náo haja combustão).
Cada meio natural específico tem uma capacidade definida
para conter e transformar estes tipos de agressões. O aumento
da solicitaçáo acaba, contudo, por ultrapassar essa capacidade
de suporte e por danificar recursos cada vez mais amplos e importantes, resultando daí para o ambiente danos muitas vezes
praticamente irreversíveis.
Numa fase de transiçáo os responsáveis pelas "cidades" (ou
pelas "náo aldeias1') organizaram sistemas de recolha e transportavam os resíduos recolhidos para o local mais próximo e
menos visível existente, aí descarregando aquilo que os habitantes abandonavam.
Com as quantidades de resíduos geradas o problema resultante do impacte negativo e incómodo deste processo tornou-se
cada vez mais agudo e insustentável.
Desta introdução podem ser retidos alguns conceitos:
Z uma definição de resíduos em que se realça a inexistência
de utilidade para uma substância: "quaisquer substâncias ou
objectos de que o detentor se desfaz ou tem a intençáo ou a
obrigaçáo de se desfazer, incluídas na decisáo no 94/3/CE, da
Comissão, de 20 de Dezembro de 1993, que aprova o Catálogo
Europeu de Resíduos (CER) ..."1;

1 a existência de impácte ambienta1 negativo das práticas
de eliminaçãolabandono de resíduos;
1 a relação entre os padrões de consumo e os resíduos.
Os anos mais recentes corresponderam, no nosso país, a
necessidade de responder com novas soluções técnicas ao esgotamento de capacidade de muitos dos espaços que eram utilizados para depósito de lixo.
Surgem então vendedores de tecnologias tentando colocar
os seus produtos, normalmente realçando os aspectos negativos das tecnologias concorrentes. Surgem os salvadores do
planeta Terra, "especialistas" em matéria de resíduos, defendendo soluções sempre inovadoras, confrontando soluções de gestáo com a incontestável estratégia da "redução, reciclagem e
reutilização (os três "r"). Surgem os protestos das populações,
habituadas aos incómodos resultantes das práticas que conhecem nesta matéria, contra qualquer tentativa de intervenção no
problema que envolva o seu território.
Hoje é aceite que a análise da gestão dos resíduos, "produtos e substâncias de que os detentores se desfazem", tem de
ser integrada com a análise dos produtos da sociedade (e que
esta utiliza) e do seu ciclo de vida.
Pode-se, assim, evoluir (e alguma coisa está já a ser feita)
para cenários em que os produtos sejam concebidos tendo
também em atenção o final da sua vida útil e a forma de eliminação mais adequada para os mesmos.
De facto, é de forma integrada que no futuro poderão ser dados passos importantes para que exista a mais racional e sustentável utilização de todos os recursos naturais.
Entretanto continuamos a gerar mais de 2,4 milhões de toneladas2 por ano de resíduos (só de resíduos sólidos urbanos!);
este valor corresponde a mais de quatro milhões de metros cúbicos anuais de resíduos, ou seja, a ter de lidar, no nosso país,
com cerca de 500 camiões de grande capacidade carregados
de lixo, todos os dias úteis.
O que fazer hoje, com os 500 camiões de substâncias abandonadas? despejá-los um pouco por todo o lado era a solução3. Reduzir, reciclar e reutilizar? Claro que sim, mas se reduzirmos a quantidade para 450 camiões de lixo ("meta" realista
com investimento e educação dos consumidores, estimando
uma redução consentânea com o que é já a experiência significativa nesta matéria em muitas regiões do Mundo).
Nos países mais desenvolvidos que nós existem infra-estruturas de tratamento ou reduçáoleliminação em funcionamento,
que permitem que os resíduos ainda existentes, apesar dos programas no âmbito dos três "r" tenham um impacte controlado
sobre o ambiente e os ecossistemas.
Aqui reside um ponto fundamental, que permite afirmar que
muitas das práticas recentes de movimentos ecológicos em Portugal, a lutarem contra a instalaçao de infra-estruturasde controlo e tratamento de resíduos, eram de facto contra o ambiente,
pese embora alguma clarificaçáo do seu discurso actual neste
domínio.
Que infra-estruturas construir? Centrais de compostagem
para a valorização da matéria orgânica? Aterros sanitários? Centrais de incineração? Pirólises? Transformações anaeróbias com
aproveitamento do biogás? Outras?

Neste domínio, como é de esperar, nao existem receitas,
embora se continue a discutir os malefícios e benefícios destas
e doutras tecnologias. Ou seja, só através do estudo de cada situação concreta é possível definir uma solução (ou um conjunto
de soluções) aplicável e com um conjunto de benefícios que as
recomendem em termos relativos.
Podemos resumir de forma simples a problemática actual da
gestão de resíduos a uma intervenção coordenada, que começa
ao nível do produtolsubstáncia,passa pela sua vida útil e possível reutilização ou reciclagem, ou outras formas de valorização,
tendo como objectivo diminuir ao máximo a quantidade de
substâncias que são colocadas em aterro (entendido este como
uma forma de deposição controlada e com um prazo alargado).
Surge, assim, o conceito de resíduos últimos, para estes resíduos que já não são, de nenhuma forma, valorizáveis.
Já agora, e para terminar, duas pequenas questões e uma
observaçáo final, que são a meu ver a maior matéria de reflexão
para uma "Viragem":
1. Já pensaram que esta discussão a volta dos resíduos tem
a ver com os padrões de consumo: a quantidade por habitante
e as características dos resíduos variam e podem até ser usadas
como indicador de desenvolvimento - maiores produções, maio.res conteúdos em materiais secos e menor quantidade de orgânicos nos países mais desenvolvidos.
2. Já pensaram que, o que se procura é tratar estas questões para assegurar o "desenvolvimento sustentável" - entendido como a garantia de que o nosso padrão de vida e de uso
dos recursos naturaislambiente não põe em causa o padrão de
vida das gerações vindouras?
Pois bem, quando tiverem oportunidade sugiro que integrem esta questão do ambiente/desenvolvimento sustentável
(assegurar a vida dos vindouros...) com o problema de qualquer
população que não tem acesso no presente a nenhuma forma
de vida (vide refugiados do Zaire, ou qualquer outro exemplo
mais próximo ou mais afastado). Será que o desenvolvimento
sustentável é uma questão relativa e que só abrange parte da
população do Globo?

1 Dec.-Lei 310195, de 20 de Novembro
2 Plano nacional de Politica do Ambiente, MARN
3 Mais de metade dos resíduos não tem qualquer tratamento em Portugal. Não existe
nenhuma infra-estruturacolectiva de tratamento de resíduos tóxicos ou perigosos para os resíduos indusiriais.

.

Maria Adelaide Pinto Correia

Alguns argumentos que me parecem imponentes
(quero dizer que se impõem) para dizer náo
a uma Basílica no alto do Parque Eduardo VII,
em Lisboa.

* Texto lido aos microfones da TSF em 3 de Novembro de 1996

34

viragem

Numa cidade com muitas igrejas que não se enchem; numa
cidade que tem a sua sé patriarcal e algumas igrejas muito
grandes, parece um despropósito construir uma basílica para se
ver bem, para tomar posse de um espaço. Em nome de quem?
Em nome de Deus? Em nome de Cristo? Em nome do povo
cristao? Em nome de uma hierarquia eclesiástica?
A construção de igrejas, quando não são necessárias para
se dispor de espaços onde se reúna a comunidade dos fiéis,
náo é a única maneira de chamar a atenção dos que passam
para o mistério de Deus e o Evangelho do Seu Cristo. E, certamente, a mais dispendiosa e, de alguma maneira, a mais prepotente. Já náo estamos nos tempos em que os cristãos só se
lembravam era de construir igrejas por cima de tudo o que fosse
lugar sagrado (vd. a Terra Santa).
Por exemplo, um belo conjunto escultórico num espaço verde grande e aberto pode ser bem mais subtil, menos retumbante-triunfalista: pode dilatar mais a alma, libertar do quotidiano,
aproximar do Altíssimo, bendito seja o seu Nome!
Não falemos do escândalo de tal despesa desnecessária numa época tão trágica de desempregados e excluídos. Voltaríamos ao dilema dos pobres que sempre teremos connosco (Marcos 14, 6 e ss.). Claro que a Igreja tem de deixar sinais visíveis
do culto divino. Mas também tem de deixar sinais visíveis do espírito do Evangelho, ou não??
Uma obra de reinserçáo de excluídos, de marginalizados, de
toxicodependentes; um vasto espaço como um anfiteatro para
grandes encontros de jovens, para celebraçóes de outros grupos. Porque náo? Sáo só exemplos de outros projectos imaginativos.
Foram os emigrantes que contribuíram e querem a Basílica?... Se a hierarquia náo a quisesse, bem podiam os emigrantes congregar-se para tal fim... E os emigrantes têm representantes (que, certamente, deram a cara na entrega das verbas),
com quem se pode discutir a oportunidade da tal basílica, ou
náo?
As verbas já estão destinadas, orçamentadas, inamoviveis?
Quem náo sabe que todas as mudanças de atitude sáo possíveis antes de começar a construir?
O terreno foi cedido pela C.M.L., no tempo do engQAbecasis, para a basílica? Voltamos ao mesmo: e não se pode discutila?
O povo gostará de homenagear o "nosso" Santo António,
que já tem em Lisboa uma igreja e uma estátua. Pádua tem uma
Basílica de Santo António. Esse é um critério que nos obrigue a
fazer aqui outra?
Os critérios das decisões dos cristáos devem ser os do
Evangelho. Mais nada.

TEMPO PRESENTE

.

José Centeio

SONHO
Neste fim de milénio estamos perante aquilo a que muitos já
chamaram "segunda revolução industrial" ou "revolução das telecomunicaçóes". Paulatinamente, não sem alguma angústia,
ganha-se consciência das transformações que se vão operando
nas nossas sociedades e nas nossas próprias vidas. Por enquanto, estamos apenas no advento de uma nova era, embora
já seja tenuemente perceptível o horizonte que lá longe nos espera.
Mas, como em todas as revoluçóes, temos o hábito de olháIas com os olhos do passado, porque é neles que temos confiança e julgamos não nos poderem atraiçoar. Ou então, fingimos ignorá-las. Receamos a insegurança que os olhos do presente teimam em nos mostrar. Assim, continuamos a pensar as
nossas sociedades com o mesmo olhar de outrora, sem ousarmos ir mais além. As velas que usamos parecem já não se enquadrar nos ventos que agora sopram.
Na tradição ocidental, bíblica, o trabalho foi visto como acto
utilitário, era o meio pelo qual se atingiria o que o homem desejava, o bem-estar. O acto de criar tinha como objectivo algo que
fosse útil, ou seja que servisse o homem. O trabalho era, na tradiçáo bíblica, o domínio utilitário da Natureza, era o meio por excelência pelo qual o homem, enquanto agente de criação, atingiria a sua plena realização. E, ao longo dos tempos e consoante as ideologias, este conceito foi-se ajustando as realidades. A
tão propalada igualdade de oportunidades, por exemplo, foi-nos
sempre apresentada como igualdade de oportunidades de promoção na profissão, de acesso aos diplomas, ou de ascensão a
um estatuto social. Nunca nos foi apresentada como sendo um
direito de escolher o seu próprio caminho para a felicidade,
mesmo se essa opção não se enquadrasse nas regras de integração pré-estabelecidas,e ter a possibilidade de partilhar com
a sociedade essa sua escolha. A verdadeira igualdade de oportunidades é aquela que reconhece ao outro o direito a fazer as
suas opções e permite que as faça no seio de uma sociedade
que aceita a diferença como natural e não apenas como tolerada. Confundiu-se a necessidade que o homem sente de provar,
através da acçáo, a sua existência com a sua necessidade material, que o obriga a trabalhar e a fazer do trabalho um meio uti-

litário para atingir os fins a que a sociedade o obriga.
Esta ideia de trabalho, enraizada no meio ocidental, moldou
de tal forma as consciências que as artes, por exemplo, foram
sempre olhadas como um mundo a parte, um mundo marginal.
Só o aparecimento das indústrias de lazer, como resposta a um
progresso cada vez mais exigente e usurpador do tempo, conduziu ao reconhecimento dos artistas enquanto pessoas sem as
quais a nossa vida seria bem mais difícil e triste. Mas, ainda hoje, se continua a olhar os artistas não como fazendo parte da
nossa vida - pessoal colectiva -, mas apenas como algo que
nos é útil, como entretenimento. Será que, enquanto sociedade,
já adquirimos um tal grau de consciência que consideramos outras formas de criatividade parte integrante de nós ou continuam
elas a ser apenas algo que está fora de nós, ocasional e supérfluo? Penso que, apesar de tudo, as cigarras já váo tendo o seu
lugar no mundo de formiguinhas!...
Ora, o conceito de trabalho tem vindo a mudar ao longo das
últimas décadas. Lembremo-nos apenas que ele foi praticamente substituído pelo de emprego, o que significa que houve uma
deslocaçáo do agente criador e da acçáo em si para o lugar de
execução. Deixou de ser a própria acçáo e o seu agente para
passar a ser o local onde ela se executa, o que implica que o
executante passou a ser secundário face a tarefa a realizar. O
importante não é o executante - outrora agente criador - nem
a acçáo de executar - outrora acto de criar, mas apenas o que
se pretende com eles. Por isso o local - o emprego - adquiriu
tamanha importância e são cada vez menos os que executam
aquilo que gostam e são ainda muito menos aqueles que se
sentem realizados com aquilo que executam. Os agentes de
realização, de criaçáo, de outrora são agora simplesmente executantes.
Ao contrário do que se passava dantes, o desemprego já
não é um dos trunfos reguladores do mercado de mão-de-obra,
que era um desemprego tolerado, consentido, controlado. Actualmente o desemprego é inevitável e é o preço que teremos
de pagar pelo progresso e, sobretudo, pelo bem-estar de que
não queremos prescindir. Assim sendo, há que encará-lo não
como um mal - algo que não deveria existir - que urge erradicar, mas antes como algo que faz parte das nossas sociedades
e que, por isso mesmo, teremos de repensar de forma diferente.
Talvez seja tempo de deixarmos de ser apenas executantes e
passarmos a olhar o acto de criar como algo que vai muito para
alem da mera utilidade.
Ter um emprego é hoje um bem precioso e começa a ser
bem mais importante do que o próprio salário. Acontece que as
sociedades, apesar de precisarem cada vez menos de executantes, produzem cada vez mais e melhor riqueza. Este é um
dos paradoxos das nossas sociedades. Daqui resulta que o número dos sem-emprego não tenderá a diminuir, antes pelo contrário. Os "sem-emprego" são aqueles a quem a sociedade a
partida, por falta de capacidade de absorção, não pode oferecer
qualquer lugar, enquanto os desempregados se encontram numa situação temporária até a sociedade criar postos que os
possam absorver. Os sem-emprego, sendo também consumido-
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res, são aquilo a que se poderá chamar "produtores passivos",
já que ao consumirem contribuem indirectamente para que os
"produtores activos" conservem o seu posto. Será justo e honesto, em nome de um princípio, condenar todos os produtores
passivos a sentirem-se culpados da sua própria frustração, uma
vez que nem todos poderão ser produtores activos?
Um dos grandes desafios que se coloca as nossas sociedades é saber o que fazer de toda esta "classe" de sem-emprego,
que apenas tem em comum o facto de a ela pertencer! Como
redistribuir a riqueza que apenas alguns produzem, mas pela
qual todos são responsáveis?
Nesta perspectiva, o trabalho não é apenas um meio para
atingir o bem-estar, um acto transformador com vista a que o
objecto transformado sirva os objectivos do agente transformador, mas antes um meio pelo qual o homem pode satisfazer os
seus desejos de acção, de criatividade e de descoberta da sua
própria felicidade. As oportunidades não podem ser apenas medidas em termos de sucesso socioprofissional, mas antes em
termos de qualidade de vida. E esta não tem a ver sobretudo
com questões materiais, embora estas ,também sejam importantes e a sua satisfação indispensável. E preciso ter consciência
de que o trabalho, enquanto forma de aquisição de bens materiais, não é o único meio para provar a minha existência, exerci.
tar a minha criatividade ou sentir-me realizado enquanto ser. E
preciso educar não para o sucesso, mas para a descoberta de
si próprio enquanto ser criativo sequioso de ser feliz. O acto de
criar nem sempre é racional ou possui objectivos perfeitamente
definidos, mas é nesse acto, as vezes demasiado "louco" e ousado, que encontramos a alegria de ir mais além e a certeza de
que um dia atingiremos a plenitude. Mesmo que não saibamos
qual o dia ou mesmo se o viveremos, o importante é a liberdade
de criar.
Não sei quais serão as soluções, mas tenho consciência de
que caberá aqueles que transportam em si "experiências de esperança" descobrirem novas formas de inventar o mundo. Saibamos estar atentos.
Loures, 9 de Dezembro de 1996

AS CORES DE DEUS

.

Tolentino Mendonça

1. Foi em Janeiro. Nessa manha, recordo-me, por diversas
vezes, havia chovido. E como é vulgar acontecer em tais situações, as pessoas andavam nas ruas ainda mais depressa, por
temor da chuva, do incómodo que é caminhar no meio da cerrada floresta dos guarda-chuvas ou, simplesmente, porque aquela
situação meteorológica Ihes lembra o profundo, o inenarrável
desabrigo da vida. Eu, por minha parte, preparava-me para entrar numa farmácia.
Foi quando me apercebi de duas mulheres idosas que camiqhavam, de braço dado, indiferentes ao temor que fazia apressar os transeuntes, que fazia deles quase fugitivos.
Caminhavam com vagar no meio de uma multidão em debandada. E este trivial facto concedia aquelas mulheres uma solenidade comovente. Não eram apenas esta vida a parecer que
foge, o tempo sempre escasso, as conversas inacabadas, as
histórias sempre a ser interrompidas por outras histórias que se
hão-de interromper, o andar ameaçado pela chuva, preocupado
com os encontroes, o andar ansioso, porque, de repente, se
tem a consciência aflita de que a vida está parada noutro lado e
até que, mesmo sendo manhã, já se vai fazendo tarde. Talvez
possa dizer: o que era comovente naquelas mulheres era o sentimento que transmitiam de uma vida não hipotecada.
A medida que se aproximavam, vi que conhecia uma delas.
Por isso esperei que chegassem perto da porta da farmácia,
aonde estava para entrar. Cumprimentos e apresentações feitas,
mostraram logo o desejo de partilhar a conversa que no seu
passo vagaroso vinham tecendo.
2. E a conversa era sobre moral. Sentiam aquelas mulheres
idosas que a vida tinha mudado. E não só a vida, mas também
os referentes que davam consistência as grandes e pequenas

opções, que determinavam o modo de elaborar o próprio existir.
Será melhor para a nossa sociedade e para os indivíduos, perguntavam, que o que parecia bom e seguro ontem, seja hoje
questionado e, mesmo, relativizado? Como lidar com a estranheza de, sobre o mesmo facto, poderem incidir dois juízos éticos diferentes? Porque é que hoje os discursos morais não assumem a relevância, a definição preto no branco a que, antes,
nos habituaram?
E queriam de mim uma resposta imediata. Uma palavra de
conforto, como diziam. Mas, entretanto, a chuva ameaçava e,
entre risos, só Ihes consegui desejar um bom dia.
Contudo, a verdade, é que não deixei de me recordar do
que disseram.
3. Num livro que me ensinou coisas importantes ("O Paradoxo da Moral1'),Jankelevitch escreve: "Por mais de uma vez perguntamo-nos para onde fugiu ela, a nossa vida moral, em que
consiste e, mesmo, se consiste em qualquer coisa! Ora, é precisamente nestes instantes em que está prestes a escapar-se-nos,
em que nos desesperamos para a prender, que ela é mais autêntica: é preciso então agarrar no ar a ocasião da sua viva evidência."
A vida moral regista, portanto, o maior impacto da sua vitalidade não quando ela está enunciada na fixidez perfeita dos princípios e das normas, não quando ela encaixa sem qualquer dificuldade, como uma peça de vestuário feita por medida, mas
quando ela entra no jogo do existir. Quando ela penetra o estabelecido e o abala. Quando arranca a mordaça da passividade,
para ouvir a palavra, se calhar convulsa, mas autêntica e, por isso, mais potenciadora de uma redenção.
A vida moral não é o regime das aparências e dos juízos,
nem os seus sujeitos estão ilibados da dificuldade e da contradição do viver. Mas é exactamente porque toda a moral, toda a
ética, como escreve o ensaísta espanhol J. A. Marina, tem como
interlocutor "as pessoas que, todos os dias e a todas as horas,
estão naufragando nos problemas da liberdade", que ela ganha
uma "viva evidência".
A vida moral é um caminho onde a descoberta de si mesmo,
o despertar activo da consciência e dos valores, o diálogo sempre renovado com o sentido mais fundo e verdadeiro da existência devem necessariamente acontecer. E não tanto pela força
de uma coacção social ou institucional quanto pelo vigor daquele dinamismo interior que nos vai edificando e amadurecendo
como pessoas.
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CAMINHANDO SOB
O ESPLENDOR DA TUA FACE

.

Maria Adelaide Pinto Correia

Lê-se na contracapa de um livro recente que "nos seus textos não há quase Natureza e, por isso, não há neles momentos
de epifania, de entusiasmo, em que o humano encontra no ritmo mais vasto dos quadros naturais o seu lugar de repouso e
integraçáo".
Faz-me sempre muita impressão que se possa organizar vidas sem quase nenhuma fruiçao da Natureza. E aberrante, porque exclui elementos que nos constituem, quer queiramos ou
aceitemos quer não. Nós fazemos parte do mundo não humano
e esse mundo faz parte de nós.
Muitos dos livros recentes - contemporâneos do fim de
uma era - são, aliás, exímios na exclusão das epifanias e do
entusiasmo: cheios de perversidades, ínvias debulhaçóes íntimas, catástrofes, violência e cinismo.
Aah, os férteis campos de Setembro, num festival, num deboche de uvas, tomates, melões, abóboras, enchendo as estradas e as paisagens, impondo-se como forças benignas! Aah, o
esplendor do sol nascente na minha cara, enquanto os telhados
vão escorrendo, pinga-pingando sobre a terra a humidade da
noite! Aah, as cores do Outono sobre os verdes do fundo, os
castanheiros dourados, transparentes,fontes de luz! Aah, as ondas do equinócio, verdes e altas, num ribombar que vem tão
claramente de fora dos limites do nosso planeta! Aah, a pureza
dos céus de Inverno, do "luar de Janeiro"!
Para quem frequenta a Bíblia, então, desprezar a natureza,
passar ao lado, é surdez e recusa de um convite constante; é
mesmo ignorar a linguagem que lá está. De que falam persistente e intensamente tantos salmos, por exemplo, senão dessa
contemplaçáo, pelo visível, da invisível Face de Deus?
Quando contemplo os céus, obra das Tuas mãos,
E a Lua e as estrelas que Tu criaste, penso:
Que é o homem para que Te lembres dele?
(...) Contudo, fizeste-o quase como um deus
E encheste-o de honra e dignidade.
Deste-lheautoridade sobre as tuas obras
Colocaste tudo sob o seu poder. (...)
O Senhor, nosso Deus,
Como é admirávelo Teu nome em toda a terra!
[SI 81
O céu proclama a glória de Deus,
O firmamento anuncia a obra da Sua criação.
Cada dia o transmite ao dia seguinte
E cada noite o repete a outra noite.
Não pronunciam discursos, nem palavras,
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Nem fazem ouvir a sua voz.
Contudo, a sua proclamaçao chega até ao fim do mundo
E a sua mensagem é ouvida nos confins da terra. (...)
[SI 19(18)]
A voz do Senhor ressoa sobre os mares;
O Deus glorioso faz trovejar sobre o mar imenso!
A voz do Senhor é poderosa,
A voz do Senhor é cheia de majestade.
A voz do Senhor quebra os cedros;
O Senhor quebra os cedros do Líbano.
Ele faz as montanhas saltar como novilhos
E os montes como bezerros. (...)
[SI 29 (28)]
(...) Tu pões em segurança toda a terra
E a imensidáo dos mares.
Tu manténs firmes as montanhas
Com o Teu poder e a Tua força.
Tu acalmas o bramido dos mares,
O estrondo das ondas e o tumulto dos povos. (...)
[SI 65 (64)]

O conjunto dos fiéis das Igrejas cristãs, mesmo sendo herdeiros da Bíblia, pouco cultivam a integração na Natureza. As
peregrinações, só para dar um exemplo, são sempre a "lugares
santos" e não a locais que, pela sua beleza, estão a nossa espera para facilitar os voos da alma. Junte-se a ausência do culto
da paisagem, em Portugal, nomeadamente dos rurais portugueses, e teremos um panorama frustrante de desperdício de dons
de Deus.
Procuremos nós a Face do Senhor "enquanto se pode encontrá-la"...
O mundo pertence ao Senhor, com tudo o que nele existe;
A terra e todos os que nela vivem são dlEle.
Ele edificou-a sobre as águas dos mares,
Criou-a sobre as correntes do oceano.

Quem será digno de subir ao monte do Senhor?
Quem poderá apresentar-se no Seu Santo Templo?
Só aqueles que são honestos em actos e pensamentos,
Aqueles que não levantam o pensamentopara os ídolos,
Nem fazem promessas a falsos deuses.
A esses, o Senhor, seu Deus e Salvador,
Abençoará e recompensará com generosidade.
Esses são os que buscam o Senhor
QUE PROCURAMA PRESENÇA DO DEUS DE JACOB.
[SI 24 (23)]

NOBEL
DA EMOÇÁO

Estivemos lá todos, na emoçáo de
um instante sonhado e ainda apenas
prenúncio de um futuro que desejamos
diferente: no dia 10 de Dezembro, em
OSIO a cor do salão municipal da cidade
foi a paleta do arco-íris que poderá um
dia chegar a Timor-Leste. Carlos Ximenes Belo e Ramos-Horta levaram a cerimónia de recepção do Nobel da Paz a
memória de um povo tantas vezes esquecido.
D. Carlos Ximenes Belo situou-se
precisamente no meio da gente onde
nasceu e pela qual vive: "Como membro
de um povo, tenho de partilhar o destino
desse povo, assumindo completamente
este mandato, com perfeita consciência
dos riscos que esta atitude envolve. Lutar pela defesa dos direitos de todos os
povos náo é apenas privilégio daqueles
que conduzem os destinos dos povos
ou dos que gozam de posições altas na
sociedade, mas um dever de todos,
qualquer que seja a sua posição ou estatuto."
"Como membro da Igreja, assumo a
missão de esclarecer e denunciar todas
as situações humanas que estejam em
desacordo com o conceito cristão e que
sejam contrárias ao ensinamento da
Igreja em relaçao a toda a humanidade."
Foi um discurso memorável, comentou-se. Porque, como bispo, como "líder
espiritual", Ximenes falou do sofrimento
e da esperança que vive e que são vividos ao seu redor.
Foi um discurso, então, espiritual.
Porque a espiritualidade só é verdadeira
quando toma a condição humana e sobre ela reflecte a luz de Deus, desse Jesus que se fez um como nós. Porque,
como dizia o próprio, "a humanidade
nao se limita a uma dimensáo espiritual,
as pessoas devem ser salvas como um
todo, humano e espiritual".
Foi um apelo em nome da liberdade
e da dignidade: "O Homem é um ser livre. Isto significa que a realização pessoa1 de cada um é total quando pode
decidir sobre as suas opções e responsabilizar-se pelas suas acções sem qualquer tipo de intimidação. O Homem realiza-se em comunidade. Isto significa
que o grupo social e étnico a que cada
um pertence é a base para a sua realização. O Homem realiza-sequando há res-

peito mútuo. Isto significa que onde quer
que haja seres humanos que não são
respeitados nos seus direitos elementares pelos líderes ou pelos responsáveis
da sociedade, consequentemente, há
opressão, escravatura, arrogância, arbitrariedade, morle de indivíduos e morte
de um povo."
Foi ainda um desafio eclesial, onde
não faltou a mensagem implícita, a pedir
mais coerência dos cristãos e dos responsáveis da comunidade católica: "Acima de tudo, sou atento e humilde nos
meus pensamentos para com o papa
João Paulo II, que tanto fez face a esmagadora desigualdade, na notável luta para remover o jugo do comunismo da PoIónia e de outras nações, as quais foi dito para serem realistas e aceitarem o seu
destino. O Santo Padre deu-me um
exemplo e uma profunda inspiração, que
não podem ser igualados."
Foi, finalmente, um apelo ao mundo:
"Quando uma pessoa escolhe o caminho não violento, frequentemente acontece que ninguém presta atenção. E trágico que as pessoas tenham de sofrer e
morrer e que as câmaras de televisáo tenham de emitir imagens para as casas
das pessoas diariamente, antes que a
maioria das pessoas em todo o mundo
admita que existe um problema. (...) Fazendo meu [o apelo de Yitzhak Rabin]
digo: 'Acabem com a matança.' E acrescento: Acabem com a opressão. Acabem com a violência. Acabem com o
conflito."
Os textos dos discursos da cerimónia saem numa edição da Colibri durante o mês de Março.
António Marujo
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"A

SÃO

O título constitui, por si só, uma convicçb: "A exclusão social não 6 uma fatalidade". Este texto da comissão de acção social do episcopado francês, datado de Novembro de 1996.faz uma importante leitura da realidade nas suas
vertentes sociais e económicas.
Constatam os bispos: "Nunca a nossa sociedade conheceu tantos planos e
meios contra a exclusão." Mesmo assim,
O fenómeno dos marginalizados 'não
pára de se alargar". Dizem ainda que "a
separação entre os beneficiários do
crescimento [económico] e os que são
excluídos perdura e agrava-se, apesar
das iniciativas" que pretendem combater
a exclusão.
Exemplos? Famílias com três geraçóes de desempregados, trabalho cada
vez mais escasso, um fenómeno de "paralisia de todo o corpo social", desregulamentação na legislação laboral.
Consequências? O crescimento do
sofrimento e da exclusão dos mais frágeis, o agravamento da exclusão e, como corolário, o reforço do individualismo.
Soluções? "Perante a miséria, os padres dos primeiros séculos da Igreja
anunciavam corajosamente que existe
um limite para a acumulação privada
dos bens."
Perguntas, como um incómodo: "Para quem vai o dinheiro? Quem lucra com
ele? A própria ideia de um controlo parece inconveniente, mas haverá justiça
sem o direito de vigilância? Sem esse direito, favorece-se a corrupção e a perversão da vida democrática. (...) Sem reflexão sobre o destino do dinheiro, não
se produzirá nenhuma modificação em
relação ao trabalho que produz esse dinheiro."
Politicamente, este documento da
comissão social do episcopado francês
surge num contexto em que se adensam
algumas nuvens de angústia: o Estado
fecha-se em fortaleza, as leis de imigração tendem a ser cada vez mais rigorosas, a extrema-direita conquista espaço
eleitoral e ganha algumas cidades.
Neste contexto, o documento adquire também um outro relevo. Referindo-se
implicitamente ao êxito das teses de Le
Pen junto do eleitorado, os bispos denunciam as "teorias sectárias" que divi-
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dem pessoas e povos e escrevem: "As
ideologias fáceis podem fazer aparecer
as suas ambições demagógicas - a
ruptura social fragiliza a resistência ao
inaceitável."
A mesma comissão social dos bispos de França já se referiu em outros
textos a situação económica e social
provocada pelo mercado liberal e capitalista. Nos mesmos documentos, a comissão propóe aos cristãos e a sociedade formas inovadoras de distribuição
dos rendimentos e do trabalho.
António Marujo
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AS CIDADES E AS TROCAS
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Em ~rsília,'~ara
estabelecer as relações que governam a vida
da cidade, os habitantes estendem fios entre as esquinas das
casas, brancos ou-pretosou cinzentos ou pretos e brancos, conforme assinalem relaç6es de parentesco, permuta, autoridade
representaçáo. Quando os fios sáo tantos que já não se pode
passar pelo meio deles, os habitantes vão-se embora: as casa^
sáo desmontadas; só restam os fios e os suportes dos fios.
Da vertente de um monte, acampados com as mobílias, os
refugiados de Ersília vêem o intricado de fios estendidos e de
postes que se ergue na planície. Isto é ainda a cidade de Ersília
e eles não são nada.
W i c a m Ersília noutro lugar. Tecem com os fios uma fi.
gura semelhante que desejariam mais complicada e ao mesmo
tempo mais regular que a outra. Depois abandonam-na e levam ainda para mais longe tanto a si próprios como as suas ca
588.

Assim viajando no território de Ersília encontramos as ruí
nas das cidades abandonadas, sem as muralhas que não du
ram, sem as ossadas dos mortos que o vento faz rebolar: teias
de relaçóes intricadas que procuram uma forma.

Italo Ccrluino
("As Cidades lnuisiveis", Estúrias, Editorial Teorema, Lisboa, 1990, hnd@
& José C o l w Barreim)

