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António Matos Ferreira

A IGREJA CATOLICA NAS "BOCAS"
DO MUNDO
Nestes últimos tempos a Igreja
Católica tem ocupado um lugar
de destaque em diversos
orgãos da comunicação social:
as Semanas Sociais, a visita do
Papa,
a
TVI-Televisão
Independente, entrevistas a
certas personalidades católicas
(teólogos, bispos, banqueiros,
padres, etc.). De um ou outro
modo, tem sido ocasião e
pretexto para o levantamento de
algumas questões, mais ou
menos centradas sobre a
realidade da Igreja Católica no
nosso país e o tipo de influência
que possui ou pretende
alcançar.
A própria televisão, nos seus
dois canais, apresentou
recentemente - em programas
de larga audiência - dois
debates: um em torno da
presença de Leonardo Boff e
outro sobre a situação actual da
Igreja
no
estilo
das
"Controvérsias". Se muitas
questões não foram colocadas
ou ficaram sem resposta, o
principal problema talvez se
situe na óptica em que foram
OU
numa
abordadas:
perspectiva demasiado internainstitucional;
ou
numa
perspectiva "reducionista",
escondendo a complexidade
dos problemas e marginalizando
a pluralidade de sensibilidades
existentes no seio da própria
Igreja. As questões em torno da
"relação Igreja-Mundo" nesses
debates centraram-se na "opção
pelos
pobres",
atitude
importante, mas que revela
mais as diferentes posições ao

nivel ideológico do que
expressa um aprofundamento
dos grandes desafios concretos
colocados pela sociedade e
pela vida das pessoas à Igreja.
Durante vários dias as
"manchetes" dos noticiários
referiram a candidatura da TVITelevisão Independente. Depois
de gorada a atribuição de um
canal á Igreja Católica, sectores
católicos
(individuais
e
institucionais) surgem, liderados
pela Universidade Católica na
pessoa do seu Reitor, com um
projecto próprio, definindo-se de
"inspiração cristã", concorrendo
à atribuição de um dos dois
canais televisivos abertos á
iniciativa privada.
Este assunto divide a
sociedade e o próprio meio
católico. Neste caso, a distinção
de planos é evidente e
necessária. A TVI, sendo uma
iniciativa legítima de certos
sectores católicos, mesmo
institucionais, não pode ser
contudo entendida como
envolvendo todos os católicos e
a eles dizendo respeito. É
assunto de debate e, sobre ele,
várias posições são possíveis,
sem que seja legítimo a
marginalizaçáo no seio da Igreja
Católica daqueles que estão
contra ou manifestam o seu
distanciamento.
Não desconhecendo a
importância dos meios de
comunicação social para a
acção da Igreja Católica, numa
sociedade e numa cultura dos
mass-media, importa sublinhar
que sobre este assunto não só

existem diversas perspectivas,
como nelas se expressam
diferentes concepçóes sobre o
papel da Igreja no seio da
sociedade.
Se, enquanto Igreja, são
possíveis os mais diversos tipos
de iniciativa dos católicos na
sociedade, aquela deve
valorizar a existência do
pluralismo no seu seio e não
erigir experiências de certos
sectores como vinculativas de
todos os católicos.
É certo que estes comentários
são passíveis de objecção.
Pode
afirmar-se,
nomeadamente, que uma coisa
é a opinião individual de cada
católico e outra é a acção dos
que na Igreja detêm a
autoridade (como seja o
episcopado), que pelas suas
intervenções dão uma força
institucional a esses projectos.
No entanto, este tipo de
argumentação só pode ser
válido para aqueles que no
interior da Igreja detêm ou
pretendem protagonizar um
poder, em muito distinto da
"ecleseologia de comunhão"
desenvolvida pelo II Concílio do
Vaticano. Por outro lado, esta
argumentação é tamb6m
utilizada por aqueles que - não
compreendendo ou não
querendo compreender que a
Igreja, na sua complexidade, é
um poder, que não só não se
reduz ao privado, como é
indispensável enquanto força
pública - pretendem insistir
numa confrontação entre a
autonomia e a liberdade da

sociedade e a influência da Igreja.
Esquece-se que todo o tipo de domínio na
sociedade, político-partidário, religioso, cultural,
económico ou outro, só poderá ser controlado pelo
respeito e pelo desenvolvimento das bases legais
do sistema democrático, pelo reconhecimento
explícito da liberdade e da responsabilidade do
católico como cidadão, e não pelo desenvolvimento
de qualquer tipo de "complot". O voto do católico, a
sua consciência e o exercício da sua
responsabilidade social, se tem uma articulação
com o religioso, não depende da instituição
religiosa - mesmo quando esse voto não
corresponde ao que dele se desejaria.
Mas não basta que os católicos desenvolvam e
aprofundem a sua consciência democrática e o
exercício da sua cidadania. É importante que os
outros cidadãos conheçam e percebam melhor a
problemhtica, em Portugal, da religião em geral e
do Catolicismo em particular. Dizer-se que "a Igreja
nunca teve tanto poder desde o 25 de Abril como
agora" é um equívoco. Não foi em torno dela que
algumas questões se tornaram cruciais nestes 16
anos? Poder-se-ia referir o caso da Rádio
Renascença ou a adesão de largos sectores
católicos a resistência contra a radicalização
revolucionária, para não falar daqueles partidos
onde alguns dos seus dirigentes, sendo católicos,
usufruíram, directa ou indirectamente, da rede de
implantação pelo próprio facto de pertencerem a
Igreja Católica.
Não é verdade que muitos políticos procuraram e
procuram, pelo seu envolvimento em instituições de
solidariedade, de cultura ou de desporto, entre
outras, inserir-se em redes de contactos e de
influências que Ihes permitem alargar a sua base
de apoio político ? Não é a sociedade
contemporânea, talvez mais do que qualquer outra,
um complexo tecido de mútuas interacções e
interdependências? No final do século XX é talvez
o momento de as diversas culturas políticas
assumirem, não de um modo confessional, mas
como elemento sério de trabalho a problemática
religiosa, não só como questão individual, como
também no plano institucional. E, neste contexto, o
aprofundamento de alguns problemas é de enorme
relevância, nomeadamente o sentido de "um regime
de separação1'(frutuoso para todos) e de laicidade não de laicismo ou de marginalização do religioso.
Esta reflexão necessária exige um esforço de
compreensão da interacção da democracia com as
instituições religiosas, na sua autonomia e não
considerando estas simplesmente na sua acção
supletiva.
É certo que, aquando da recente visita de João
Paulo II, muito se escreveu e muitos dossiers foram
publicados sobre os mais variados assuntos

referentes à situação religiosa do país. Contudo, o
debate não pode ser ocasional mas permanente; e
esta reflexão não tem sido feita entre nós de um
modo consequente, o que se manifestou
claramente durante a última viagem pontifícia a
Portugal. Houve uma cobertura mediática sem
precedentes desses dias festivos, por vezes
acompanhada de comentários medíocres e sem
preparação (o que aconteceu genericamente na
televisão). Ao mesmo tempo, pudemos constatar de
uma maneira prática como a presença massiva de
figuras da Igreja, nomeadamente dos seus mais
significativos dirigentes, nos meios de comunicação
social não acrescentou grande coisa em termos de
um anúncio explícito do Evangelho e da sua
relação com a vida concreta das pessoas. E, por
outro lado, pudemos verificar como a simples
utilização e valorização dos meios de comunicação
de massas para a transmissão de "cerim6nias
religiosas" pode não ter nada a ver com uma seria
presença evangelizadora da sociedade portuguesa.
Neste contexto, importa sublinhar ainda alguns
aspectos referentes as homilias feitas pelo Papa
durante a sua permanência em Portugal. De um
modo geral, elas apresentaram uma estrutura
comum: uma primeira parte claramente catequética
- com momentos de rara beleza poética -, centrada
no mistério da morte e da ressurreição de Jesus; e
uma segunda parte, expondo aspectos doutrinais
sobre diversos temas: a cultura, a família, os
tempos livres, o trabalho, etc. Todas as suas
intervenções tinham, explícita ou implicitamente,
um apelo a uma "nova evangelização" d a
sociedade.
Contudo, nestas mensagens manifestou-se uma
ausência de uma teologia dos "sinais dos tempos",
isto é, um desafio aos cristãos no sentido de lerem
os acontecimentos; e, por outro lado, elas
manifestaram um grande pessimismo face ao que A
a vida concreta das pessoas. Tal facto dá da
experiência cristã uma imagem de confronto, entre
esta e o mundo concreto no qual se vive, como se
Deus aí estivesse ausente, a não ser pela presença
dos católicos.
E destas intervenções uma questão ficou: a que
"raízes cristãs" se refere concretamente o Papa
quando evoca o futuro do continente europeu? O
Cristianismo, ele próprio, sabe que A compósito e
esse pluralismo, directa ou indirectamente gerador
de tolerância, é certamente uma das suas
contribuições fundamentais para a história da
humanidade.

Modernidade e Post-Modernidade
Abel Jeannière, S.J.

Oqueéa
Modernidade ?

As características do
tempo que vivemos são já
táo diferentes dos primeiros
dois terços deste s6culo que
justifiquem uma demarcação
histórica? Ndo será a 'postmodernidade" o mínimo
denominador comum para
classificar um tempo que
parece náo caber mais na
época de Newton, Tocqueville,DiderotouTaylor?
Este tema, embora já
tenha estado na moda há
poucos anos (os acontecimentos em torno da
invasão do Koweit vieram
recolocar algumas dúvidas),
mantém actualidade e
suficiente interesse, enquanto reflexão sobre as características, as tenddncias e os

Asduasacepções
mais comuns do
epíteto moderno são
bastante equívocas.
Pode referir-se, por
um lado, a uma
etiqueta impressa em
alguns capítulos dos
livros de história:
depois d a Idade
Média e d o Renascimento vêm os <<tempos modernos,,. Alguns, ao considerarem tal parte do
livro demasiado espessa passam
para outro título: post-moderno.
-rodavia, o emprego mais fiequente é de ordem impressionista
e carrega a palavra de valores
afectivos, positivos ou negativos.
Moderno torna-se sinónimo de
novo ou de recente. (...)
De facto,
designa
aquilo que advém após uma
mudança radical, e se aplica tanto
ao homem como ao meio que lhe
diz respeito. O mundo moderno é
aquele que sucede ao mundo
agrário; aparece uma nova visão
do mundo, incomensurável com
aquela que a precedeu. A
modernidade afecta primeiramente
o homem, seguindo-se depois o
seu mundo. É pois possível dar
um sentido unificado a palavra
modernidade: trata-se de uma
nova lógica, que estrutura um
campo semântico desconhecido
do passado, a lógica duma nova

desejos do nosso tempo.
É neste sentido que a Viragem reproduz excertos de
um artigo de Abel Jeannidre
(jesuíta), publicado na
revista
Études,
em
Dezembrode 1990. Oautor
considera que ainda é cedo
para se afirmar se estamos
a viver um novo capítulo da
modernidade ou no início de
um novo período histórico:
uprovavelmente, a crise é
demasiado grave para não
dar origem a uma nova
visão do mundo. Provavelmente. Entretanto, a
modernidade é uma história
que continuat'.
A tradução é de Jorge
Montiel.

Ser

é
viver num
que
é mais
o de Ontem e que é preciso
abordar com outros métodos .
esta lógica exerce-se em
áreas
nas quais só
pode ser lida já fora de tempo.
Decifrá-la em quatro partes
separadas - física, política, cultural
e social - não só é mais fácil como
indispensável. 0 homem e 0 seu
tornam-se
ao fim
de quatro
que
de determinar com
Após
a passagem de cada uma
o
mundo mudou de configuração,
pode ser lido da mesma
maneira;
pensa o mundo
e pensa-se a si próprio nesta "Ova
lógica.
As quatro revoluções que
determinam a passagem para a
modernidade são: a revolução
científica, a
política, a
revolução cultural e a revolução
técnica e
Cada uma
(S..)

destas revoluçÓes comPorta várias etapas; pode
Se r -S e m a is ou me nos

moderno nos respectivos
domínios. Por outro lado,
é possível efectuar uma
OU várias ~ ~ V O ~ U Çsem
Ó~S
ter minimamente integrado a outra ou as
outras. O exame destas
quatro revoluçóes pode
ser global, enquanto se
tratar apenas de compreender aquilo que
constitui a modernidade.
Levar a análise até à
percepção da nova lógica e da
mudança mental que ela implica é
outro problema. A nova lógica é,
porém, aquilo que define a
modernidade a partir das
modernidades. Vejamos agora os
lugares do seu aparecimento.

A REVOLUÇÃO CIENT~FICA
Newton inaugura a revolução
científica e marca a ruptura entre
duas visões do mundo ao enunciar
a lei da gravitação universal. De
uma natureza governada por Deus
e OS seus anjos, passa-se a uma
natureza autoregulada; de uma
natureza que exprimia a vontade
divina e exaltava a glória de Deus,
passa-se a uma mecânica celeste
que não revela outra coisa que o
determinismo das suas leis.
~ a p l a c eexporá mais tarde a sua
mecânica universal.
Toda a natureza é compreendida e vivida como uma

realidade que remete para uma
outra ordem de realidade. O
homem é mediador porque nele
estão unidos o visível e o invisível,
a matéria e o espírito. Existia,
ainda existe em numerosos
pensadores, uma cultura simbólica
na qual cada ser é percebido
como tendo o seu fundamento
para além dele próprio, na sua
relação com outras categorias do
real.
A unidade simbólica sucede um
mundo dividido, onde o homem
está separado da natureza e vai
tentar alcançá-la. Doravante, o
universo físico aparece como um
cosmos ordenado mecanicamente,
submetido ao determinismo e do
qual o homem deve descobrir as
leis. Da imagem do livro do
mundo, passa-se a de um
gigantesco autómato cósmico. O
autómato não obedece senão a
mecanismos, as leis físicas
evacuam o simbolismo, os céus
não falam senão deles próprios.
<<Oscéus celebram a glória de
Deus", dizia o salmo; após
Newton, Pascal escreveu: <<,O
eterno silêncio destes espaços
infinitos assusta-me...,, . (...)
Este pensamento
psicomatemático conheceu duas
etapas, de sentidos diametralmente opostos, e que só têm em
comum o essencial: a afirmação
da autonomia do mundo físico e a
solidão do homem face a
natureza. No entusiasmo da
descoberta, a primeira etapa
situou-se no contexto do cientismo
e do positivismo. O método
positivista permitiria desembocar
numa ciência totalitária, a
omniciência. A marcha infalível da
ciência chegaria assim a um saber
positivo e completo do homem e
do seu mundo. (...)
Era necessário insistir na
revolução científica, pois ela é
fundamental, já que todas as
outras derivam dela.

Pode dizer-se que, em geral, na
revolução política a ruptura é
marcada pelo aparecimento da
democracia moderna, primeiro na
Inglaterra e na América, e depois
em França. A novidade é que a
democracia deixa de ser uma
forma de governo entre outras
(aquilo que tinha sido desde
Platão e Aristóteles), para se
tornar na única forma racional de
um Estado. Daqui em diante, um
Estado moderno só poderá ser

povo. O poder já não se
fundamenta nos valores mais
profundos da pátria, nem na
tradição, nem numa descendência;
só é justificável mediante o acordo
do povo, transformado em
<<nação,>.A legitimidade vem do
povo, mas o poder, que tambAm
vem do povo, não só deve ser
legítimo como racional. Já não
basta que o príncipe ascenda ao
poder pelas vias tradicionais, A
também necessário que a relação

Antes da ruptura, o homem é mediador
entre a natureza e o divino num mundo em
ordem, um mundo finito, hierarquizado,
um mundo que Deus criou com ordem e
medida. Esta ordem do mundo revelada ao
conhecimento humano é essencialmente
uma ordem simbólica, através da qual Deus
se dirige ao homem. O ((livro do mundo» é
dado ao homem para ser por ele decifrado.
O cosmos da Idade Média permite explicar
simbolicamente que as duas componentes
do homem e do mundo - a componente
material e a componente espiritual - constituem uma unidade orgânica.

democrático.
Contudo,
a
constituição
democrática não é determinada de
uma vez por todas. O que é
importante nesta revolução é o
fundamento do poder. Uma
mudança radical afecta a natureza
d a autoridade e a origem d o
poder. O poder do príncipe não 6
mais carismático, ou então só o é
acessoriamente; não vem de fora,
de Deus por exemplo, mas do
povo. O poder é imanente ao

entre o Estado e o povo soberano
se estabeleça e se exerça dentro
da racionalidade democrática.
A imanência da autoridade, ao
povo ou à nação, poderá ser
explicjfada d e formas muito
diversas. As teorias políticas terão,
porém, daqui em diante, por
objectivo formular racionalmente a
forma democrática do poder.
A REVOLUÇÁO CULTURAL

A revolução cultural não aparece
com a mesma brutalidade que as
duas precedentes. É um
movimento de pensamento fortemente enraizado na nova visão
do mundo físico. É chamado
Aufklarung na Alemanha, Enlightenment no mundo anglosaxão e Lumières em França.
Trata-se de uma laicização do
pensamento e de uma racionalização de todos os critérios, em
todos os domínios. A laicização
apresenta-se forçosamente como
uma crítica da religião, sobretudo
da religião tal como foi
socialmente vivida e instituída. Na
Europa esta crítica conduz a crise
modernista.
Daqui resulta que os textos
revelados,
ou , como
tal
pretendidos, que estão na base
das religiões, devem ser
estudados com os mesmos
critérios e os mesmos métodos
que os outros textos antigos; eles
têm, de facto, uma história,
evoluem, tanto no seu conteúdo
como nas suas interpretações, ao
mesmo tempo que também evolui
o contexto histórico. Um dos
primeiros resultados será a
eliminação do concordismo.
Nenhuma
religião
pode
pronunciar-se sobre a organização
do cosmos auto-regulado. Por
outro lado, em outros domínios social, político ou moral, por
exemplo - as afirmações de um
texto antigo não podem ser
utilizadas sem um exame
minucioso dos critérios que
autorizam a sua transposição .
A conclusão mais radical deste
movimento é a de constatar que
os fundamentos da vida social são
exclusivamente de ordem racional.
Não poderiam ser encontrados em
qualquer ((nicho dos valores
proféticos,) , onde previamente os
teria colocado, revelado, uma
qualquer entidade divina. A
religião já não serve de
fundamento ao social.
A Aufklarung centra a sua
análise no homem em todos os

domínios, quer se trate das
relações do homem com a
natureza ou dos homens entre
eles. Ela adopta a visão do mundo
dos cientistas. A natureza não é
mais do que (<ooutro,, do homem,
um domínio do qual é excluído
mas que lhe é dado a conhecer e
a dominar. A natureza não é mais
a morada que Deus lhe deu, no
seio duma natureza autónoma e
autoregulada o homem não se
encontra mais na sua casa,
A REVOLUÇÁO INDUSTRIAL

A industrialização marca uma
etapa revolucionária na conquista
da natureza da qual emergiu o
homem. Esta revolução caracteriza-se pela abstracção do
trabalho. O que quer dizer que a
tecno-estrutura, intermediária
entre ele e a natureza, adquire
uma autonomia cada vez maior.
Num primeiro tempo, esta
revolução caracteriza-se pela
passagem do instrumento a
máquina-instrumento. 0 s (<gestos
do trabalho), já não dependem
directamente do homem produtor,
mas da máquina. A abstracção
prossegue quando os próprios
gestos do trabalho se mecanizam,
no sentido em que são regulados
pela máquina, o que sucede
quando a relação entre as próprias
máquinas chega a "taylorizaçáo", a
decomposição e recomposição
mecânica dos gestos do
trabalhador no trabalho automatizado. A autonomia das
máquinas ligadas entre si atinge o
máximo quando a informação e a
organização do trabalho podem
ser mecanizadas mediante a
informatização e a robotizaçáo. A
autonomia da tecno-estrutura é tal
que o homem pode ser excluído
do processo de fabricação. Quanto
ao homem, não é mais do que o
iniciador de um processo que se
desenvolve por inteiro numa
esfera intermediária entre ele e a
natureza, esfera essa que se pode
chamar tecno-estrutura. (...)

Estas quatro revoluções estão
ligadas entre si, embora de uma
forma frágil. Cada indivíduo é
afectado por cada uma delas.
Pode ser-se moderno num
domínio e tradicional num outro,
mesmo quando os dois domínios
se encontram ligados. Por
exemplo, pode ser-se moderno
em política e apegar-se a um
modo de produção mais
tradicional. A separação pode ser
ainda maior quando os dois
domínios são menos interdependentes. Um cientista, por
exemplo, pode ser moderno na
sua própria disciplina mas ser
tradicional culturalmente; um
teólogo pode ter integrado a
revolução cultural sem ter
compreendido que são postos em
causa fundamentos lógicos na
revolução científica. O papel
destas diversas modernidades,
que não progridem de forma
simultânea em cada indivíduo,
torna-se ele próprio um problema
político na sociedade moderna.
Um problema que se complica
ainda mais pelo facto de não se
poder ser mais ou menos moderno
em cada uma das esferas
marcadas por uma revolução, que
comporta várias etapas. Algumas
concepções modernas do mundo
se têm sucedido. A tal ponto que
postalguns
falam
de
modernidade.
PODE FALAR-SE DE POSTMODERNIDADE?
Será que existe um ponto crítico
na história constrastada dos
quatro domínios referidos, e,
sobretudo, no meio socio-cultural
que resulta da sua interferência,
que nos obrigue a encarar um
novo ponto de partida? Será que
apareceu recentemente um novo
mundo, tão diferente do mundo
moderno quanto o o era o mundo
de Newton e de Einstein do mundo
simbólico dos agricultores da
Idade Média?
Frequentemente, aqueles que

falam de post-modernidade
centram a sua atenção na
revolução cultural e na revolução
industrial. A história, já longa,
destas duas revoluções pareceIhes encerrar uma ruptura
essencial que determina um antes
- a rnodernidade - e um depois - a
post-modernidade.
Ainda que não possa ser datada
com precisão, a ruptura cultural
aparece com evidência a volta de
1968. Aquilo que foi observado
então tem sobretudo a ver com
uma mutação de valores: a
anarquia parece preferível a
hierarquia, o jogo ao projecto
estruturado, a <~desconstruçáo~~
toma o lugar da criação, a
liberdade individual é preferida aos
valores colectivos, etc.
No domínio industrial, é a crise
económica que determina a reviravolta. O crescimento contínuo
que tinha caracterizado o pósguerra defronta problemas
imprevistos que o põem em
questão; a organização do
abalho é afectada a escala
mundial. Desde 1973 que
vivemos um período de
mudanças rápidas e a
incerteza sobrepõe-se a fé
Ao desenvolver e ao
acumular constataçóes
ste tipo, chega-se ao
ponto de opor a um
modernismo
caracterizado pelo

racionalismo, pela fé num
progresso contínuo da ciência e
das técnicas e um progresso
industrial que multiplique os
objectos estandardizados - um
post-modernismo que aceite a
heterogeneidade do social e tenda
a fragmentação. Finalmente, para
outros, a post-modernidade é
caracterizada pelo advento da
informática. A era post-moderna
começaria, assim, no momento em
que o processamento da
informação atinge, em tudo aquilo
que concerne a produção, uma importância comparável ou superior
as capacidades energéticas.
O problema é pois o de determinar quais são as medidas a
adoptar para a divisão dos
períodos históricos. A passagem
para a rnodernidade determina, na
minha opinião, o fim do neolítico;
os partidários de uma postmodernidade têm em comum o
facto de não tomarem essas
medidas em conta. A rnodernidade
significava a ruptura
com o mundo

mesma

neolítico se
do mundo dos
caçadoresrecolectores.
Teremos nós ,
entretanto,
já
chegado a um

quarto ciclo da história? Eis a
questão. Parece-me preferível,
contudo, privilegiar a revolução
<<newtoniana~,
e falar apenas de
etapas da modernidade no
decorrer do tempo.
Se se tratasse simplesmente de
acrescentar um novo capítulo a
história d a rnodernidade chamando-o post-moderno,
o
problema seria menor. Ainda que
fosse lícito perguntar-se se o
rótulo terá sido bem escolhido, já
que ela representa, de facto, um
aglomerado de ideias heteróclitas
de entre as quais seria necessário
fazer uma selecção. Encontram-se
aí misturados o declínio da
ideologia cientista e do positivismo
redutor, a valorização do
relativismo e do individualismo, o
desvanecimento dos fundamentos
em todos os domínios, o gosto
~ ~ d e s c o n s t r u ç ã o ~a
~,
pela
generalização duma incerteza
ansiosa no significado do realizar
e agir humanos.
Poderia dizer-se que a postmodernidade caracteriza a
passagem das certezas duma
ciência positivista triunfante para
uma incerteza generalizada. Desta
forma responsabilizar-se-á a postmodernidade pelo regresso do
religioso. Demasiado difícil para
ser vivida, a incerteza abre-se a fé.
Certamente ligado ao esmorecimento dos fundamentos, o
regresso do religioso não é menos
equívoco.
As

l

I

manifestações assumidas são
inquietantes: a exacerbação da
intransigência dos diversos
integrismos que se aferram ao
passado; uma proliferação de
seitas, expressão de um mal-estar
perante a ausência de bases
sólidas para determinar os valores
essenciais com a clareza que
tinham no mundo sacralizado de
outrora;
uma
renovação
carismática diferenciada, onde se
confundem a procura de novas
expressões do sentimento
religioso e a nostalgia de uma
comunidade que proporcione uma
segurança de tipo agrário.
Resumindo, todos aqueles que
falam em post-modernidade
constatam que o mundo de hoje
atravessa uma grave crise. Com
efeito, pode ainda falar-se em
modernidade quando todas as
certezas da velha modernidade se
têm desmoronado, inclusive no
domínio
científico?
A
epistemologia das ciências
atravessa também uma grave
crise, de que Paul Feyerabend é,
sem dúvida, o melhor testemunho.
Sintoma de uma mudança maior
é definitivamente a crise da
epistemologia científica. Mas
devemos nós pensar que uma tal
crise, mesmo se profunda e
generalizada, está a inaugurar
uma nova era histórica?
Provavelmente, a crise é demasiado grave para
não dai
uma
visão
m u n

Provavelmente. Entretanto, a
modernidade é uma história que
continua.
Em que momento poderemos pôr
um ponto final e dizer que outra
história, totalmente diferente, foi
inaugurada? Parece-me que, uma
vez mais, a mudança radical só
pode vir d a física. A física
moderna não está unificada e não
parece unificável. Existem hoje
dois tipos de física: uma
macroscópica, que estuda as
trajectórias dos astros e das
galáxias na linguagem matemática
da relatividade generalizada; a
outra, microscópica, na qual as
concepções que se encontram na
base da física quántica definem
inelutavelmente o diálogo com a
natureza. Entre as duas, muita
gente, investigadores em ciências
humanas incluídos, continua a
movimentar-se e a pensar num
universo de tipo newtoniano, que
era moderno antes de ser
inadequado. Se acontecer que
toda a física seja unificada em
torno da física quântica, parecerá
então que, com efeito, entramos
na era post-moderna.
SOBRE A MODERNIDADE EM
GERAL
De momento, podemos considerar-nos modernos e até sermos
modernos, mantendo-nos, contudo, numa etapa anterior ao
processo revolucionário num ou
em vários domínios. As atitudes e
os comportamentos que daqui
resultam estão na origem dos
conflitos. São estes conflitos que
colocam em jogo valores que a
simples apresentação das quatro
revoluções que acabamos de
esboçar não permite
fazer intervir.
Coloca-se,
assim, outra
questão: quais
os
valores
antigos e

quais os novos que sáo postos em
causa nos diversos processos da
modernidade? E a subversáo dos
valores conduz ao enraizamento
cultural, não somente dos individuos, mas dos grupos, das
etnias, das nações e das
associações de fiéis das diversas
religiões.
Problemas múltiplos e difíceis .
Mas, pelo menos, o apontar das
etapas do advento da modernidade permite abordá-los de
forma lúcida e sistemática. Os
problemas que dizem respeito a
modernidade são postos com
demasiada frequência em termos
de valores sem que seja definido
anteriormente o que é a
modernidade. Por outro lado, o
problema da complexidade social
do mundo de hoje torna-se
insolúvel quando se fala da
modernidade, no singular, sem ter
distinguido os domínios aos quais
se aplica o termo. O que é
importante é tentar viver em
liberdade no espaço e no tempo
de hoje. Tempo de crise sem
dúvida, espaço que a consciência
da velocidade encurta e onde se
atropela uma humanidade
ansiosa. Convém, contudo, fazer
uma análise deste tempo, a fim de
podermos permanecer donos dos
nossos actos.

SER CRISTÁO - SER CIDADÁO

O Exercício da Cidadania e a D

Helena Cidade Moura (')

O exercício da
cidadania está no
centro desta batalha,
centrada na
afirmaçZ0 do

participar, de gerir e orientar

Em 1989 foi criada, uma
Associação CIVITAS para a
promoção e defesa dos
direitos dos cidadãos.
A cerca de uma centena de
pessoas que constituíram o
seu núcleo inicial vieram
entusiásticamente de todos
os quadrantes ideológicos e

a mudança.
A experiência diz-nos que
são diferentes os tempos: da
aquisição da liberdade, e do
exercício da liberdade, da
definição de um direito e da
posse desse mesmo direito.
No desfasamento desses

de diversos pontos do país
com o objectivo de contribuir

tempos situa-se a difícil
vivência do quotidiano, onde

para o fortalecimento da
cidadania de cada indivíduo,
procurando fazer um longo

que B dimensão total

trabalho teórico e prático
directamente ligado à

a marca de representações
sociais passadas, o peso de
valores esvaziados de
sentido, a dificuldade em
legitimar a constante

da S

consciencialização
dos
direitos já adquiridos e dos
deveres consequentes.

emergência da modernidade
são obstáculos a vencer.
O exercício da cidadania

A necessidade do livre e
consciente exercício da
cidadania, no quadro duma
democracia flexível e
participada, representa um
vasto campo de confluência
da acção social.
Deve, porém, juntar-se a
.um conceito de eficácia, o
conceito de transformação a
ele inerente, e aí poderemos
dizer, sempre com o risco de
limitar o universo real, que
compete a cada cristão ser
um cidadão capaz de

está no centro desta batalha,
centrada na afirmação do
indivíduo, de forma a que a
dimensão total da sua
individualidade tenha expressão social.
Dizia uma vez, em conversa
informal, Eduardo Lourenço
que a palavra individuo em
Portugal tem um vago tom
perjurativo: "Na minha terra dizia ele - quando se diz de
alguém "aquele indivíduo ",
quer-se alertar os outros
contra ele, dizer que não é
digno de confiança!"

indivíduo, de forma a

U ~

individualidade
tenha expressão

* Ex-Deputada

inâmica dos Direitos Humanos
Como se pudéssemos
concluir que em Portugal não
há tanto o perigo do
individualismo, como o da
não afirmação d o i n d i víduo!
Até certo ponto esta é uma
verdade complexa que tem a
ver com a fragilidade do
tecido social que não protege
o indivíduo, nem lhe fornece
coordenadas seguras, pondo-o a mercê do primeiro
espertinho que apareça, o tal
indivíduo que Eduardo
Lourenço referia. De facto,
só a participação social
quotidiana pode assegurar
ao cidadão, a sua própria
individualidade, expressa
através das tarefas pessoais
e colectivas em que ele
revele a sua diferença.
Por um lado é indispensável a dinâmica social o
sonho e o desejo da pessoa
humana, as imagens-guia
que socialmente se vão
gerando mercê duma utopia
que cada vez mais se vai
despregando do fundo do
tempo, para invadir a
realidade. Essa invasão fazse através da dinâmica que
se gera entre aquilo que o
indivíduo consegue e aquilo

que ele deseja conseguir.
A história dos direitos
humanos ilustra esta
caminhada e, em Portugal a
simples luta pela consciencialização dos direitos, já
legalmente adquiridos mas
socialmente
não
suficientemente legitimados, é
suficiente para gerar um
grande interesse pelo
urgente exercício da cidadania.
Toda a vasta legislação
inerente a nova situação
social da mulher, como um
cem números de leis
tendentes a assegurar a
igualdade do cidadão
perante a habitação, a
saúde, o trabalho, a
educação, a qualidade de
vida, a cultura jazem parados
a espera que a consciência
do cidadão Ihes dê foros de
direitos actuantes.
Essa posse dos direitos é
urgente para que novos
direitos possam surgir, fruto
da insatisfação humana. A
posse dos direitos já
definidos é ainda importante
para que o Poder Político
encontre no cidadão um
interlocutor que lhe exija
clareza no cumprimento dos

seus deveres, porque o
Poder só pode ter legitimidade democrática se o
livre exercício da cidadania
for estimulado e valorizado.
Em Portugal, pesa ainda
sobre nós um mimetismo do
passado que dificulta a
actualização das representações sociais. Em
Democracia não basta,
porém, eleger representantes
do Poder, é preciso que
estes elejam o Povo. E é
nesta dinâmica gerada pela
insatisfação permanente,
pelo horizonte da utopia e
pela vivência concreta de um
quotidiano iluminado pela
crítica, pela dúvida e pelo
desejo de o melhorar, que
assenta a estabilidade
democrática.
Este cenário só será
concretizado através do livre
exercício da cidadania, e
nele cabe ao cristão uma
grande parte da responsabilidade social.

Investigadora no Instituto de
Orientação Profissinal.

TESTEMUNHOS

Partilhar a Responsabilidade

Brigitte Detry L' )

Co-Parentage

Deixo o título em francês
por não lhe encontrar
tradução portuguesa.
Quando um homem e uma
mulher que juntos tiveram
filhos se separam, não é fácil
encontrar um caminho em
que a amargura
(o
sentimento de <<vitória,>não é
muito melhor) que pode
acompanhar esta separação,
mesmo se assumida, não
atinja também os filhos.
Torna-se especialmente
doloroso encontrar formas de
partilhar a responsabilidade e
o prazer da presença dos
filhos.
Encontrei junto dos nossos
amigos da Bélgica uma ideia
e uma vivência que lança
pistas para se poder lidar
com esta situação. Chamamlhe ((co-parentage,,. Não é
porque um homem e uma
mulher, que gostavam um do
outro, que viveram juntos e
investiram alguns anos num
projecto comum, se separam,'
que têm obrigatoriamente
que ficar zangados por tudo.
Por exemplo, continuam a
ser ambos pais dos seus
filhos (e eventualmente mais
outras coisas: bons colegas
de trabalho, ou...), mesmo
que o projecto comum se
* Professora na Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, da
Universidade Nova. Coordenadora
do ramo de Formação educacional.

tenha desfeito, e que o amor
se tenha perdido. Continuam
a ser (eco-pais,,, e para
sempre. Assim, é possível
imaginar-se um dispositivo (é
indispensável inventar um
dispositivo !) que permita
uma inter-regulação d a
relação
de
paternidadelmaternidade,por
exemplo , através de um
jantar mensal em conjunto,
um tomar um café juntos
para pensar onde os filhos
vão passar os fins-desemana, com quem e a fazer
o quê... É possível manter a
transparência a este nível.
0 s miúdos não serão
obrigados a mentir de um
lado e do outro.
Um telefonema regular,
correcto e amável, pode ser
outra ideia. A regularidade é
positiva neste tipo de
relação. Li
algures que a
regularidade
restabelecia
algo situado
((entre
O
análogo e o
símbolo,,
numa relação
c u j o
horizonte
simbólico se
afundou. A
preparação
das férias, o
início do ano
escolar, as
festas (Natal,

Páscoa,
Aniversários)
necessitam uma reunião
especial, ainda mais cuidada.
Não me diga que caso
tivesse
um
novo
companheiro, nunca aceitaria
tal coisa ? Então quer fechar
com certeza a sua nova
relação nos erros da antiga.
Não quer ficar sem nenhuma
margem de liberdade
pessoal ? Não deseja que a
aplicação desta liberdade
diga respeito, em primeiro
lugar, aos seus filhos ?
E se não há de uma parte e
de outra (eventualmente
havendo) novos companheiros, podem ter ainda
juntos, pais e filhos, projectos
restritos, limitados, de
contornos precisos, em
conjunto: um fim-de-semana
de férias no mesmo parque
de campismo, a compra de

um objecto desejado, o
assistir a um jogo de
basquete em que entra um
filho, etc ...
Isso prolonga a dor da
separação ? Não, cura-a
mais depressa, por serem
obrigados a confrontarem-se
com a nova realidade: agora
só há projectos limitados que
ainda podem viver em.
conjunto.
A sua ex (o seu ex) é
demasiado insuportável ?
Com certeza, deve ser
bastante insuportável porque
teve que a(o) deixar. Pode
não ser
no entanto
absolutamente insuportável e
esta diferença chega para
criar
uma
atmosfera
respirável para os filhos e
para os pais.
Quando a intimidade não é
(mais) possível entre duas
pessoas e outras coisas
positivas como partilhar
algumas actividades também
não são possíveis, então
estas pessoas entram
facilmente
em
jogos,
estratagemas relacionais jogos em que não há
'vencedores nem vencidos,
mas em que todos ficam
magoados. Só há um jogo
sem perdedor nem vencedor,
mas em que todos ganham: o
jogo da cooperação.
As famílias monoparentais
representam 8.6% do número
total de famílias, segundo as
Estatísticas Demográficas de
1981. Para estas famílias,
apenas a invenção de novas
formas de relação poderá
permitir uma convivência
pacífica, e a permanência
elou construçáo de uma
atmosfera feliz que permita o
crescimento dos filhos.
'

A EDUCAÇÃO CRISTA
I

A Procura de Novos Caminhos
Cristina Fabiio
Manuel Pinto (')

O depoimento que nos é

para estar gratuitamente

pedido sobre a educação

com os filhos, para Ihes dar

cristã dos nossos filhos é

espaço

sobretudo a partilha com os

quando nos reunimos com

leitores da Viragem de um

outros casais, e para rezar

certo número d e inquie-

com eles. Não podemos

tações e de perguntas,

dizer que, quanto a isto,

expressão da nossa expe-

possamos estar satisfeitos

riência e da reflexão que

com o que temos vivido e

sobre ela fazemos.

muito do pouco que temos

nas

orações,

Quando os filhos nascem

conseguido se fica a dever

num casal cristão, como é o

as nossas próprias limi-

caso, é natural que expe-

tações.

rimentem aquilo que se

A educação explícita da fé

poderia chamar uma edu-

é chamada habitualmente

cação implícita, feita do que

catequese. O nosso filho

sentem, vêem e ouvem, da

mais velho iniciou-se na

prática cristã dos pais e,

comunidade cristã a que

sobretudo do clima que

estávamos ligados. Ao fim

experimentam na família. E

de um ano, a mudança de

logo aqui começam as

cidade veio complicar as

dificuldades. O trabalho

coisas. Num meio des-

profissional, o desfasa-

conhecido do ponto de vista

mento d e horários, as

eclesial, quisemos acau-

mudanças de residência,

telar a qualidade da cate-

nem sempre proporcionam

quese. Como o ano ia

as condições desejáveis

passando, ensaiamos a

*

Médica
*Professor Universitário

solução de sermos nós
>>>

>>> próprios

a

rectaguarda familiar e se

dos espaços, da deco-

proporcionar a formação.

essa rectaguarda não for

ração,

Ao

algumas

de qualidade, todos estes

ambientais para a parti-

sessões, concluímos ser-

argumentos correm o risco

cipação. Se isto é, reconhe-

nos extreinamente difícil.

de ruir como um castelo de

cidamente, um problema

Em primeiro lugar, porque

cartas.

para jovens e adultos,

fim

de

se torna algo artificial

Um Último ponto que

formalizar esse tempo de

julgamos importante. Diz

formação; e em segundo

respeito aos espaços de

lugar porque há numerosos

celebração.

das

condições

quanto o não será para as
crianças !
Temos consciência de que

Temo-nos

estamos a falar de uma

deparado, neste aspecto,

dificuldade exterior a nós.

doméstica, da relação

com

Como cristãos sentimo-nos

quotidiana - que complicam

enorme, que reside no

corresponsáveis

a questão. De modo que

desinteresse,

situação.

voltámos a procurar um

mesmo na repulsa que os

cristãos, também, devemos

serviço de catequese numa

nossos filhos expressam

dizer que a tão falada

das paróquias da cidade.

quando se trata de irmos à

renovação da vida da Igreja

Não pensamos que seja

missa. É evidente que

tem sido, neste aspecto,

correcto deixar à criança a

possivelmente o mesmo se

pouco ou nad

decisão sobre se quer ou

passava

nós

Sentimos que é preciso,

não ir à catequese. Acei-

próprios éramos da sua

talvez, ser-se mais arrojado

tamos que esta posição

idade. É certo que a

e criativo na procura de

seja polémica. Mas, desde

televisão, nomeadamente

novos caminhos, a fim de

que esta educação não

ao domingo de manhã,

que celebrar a nossa fé

seja obscurantista, pode

constitui uma poderosa e

seja efectivamente uma

constituir

atractiva concorrente. Mas,

festa que interpela, con-

desen-

quanto a nós, isso não

verte e renova a vida. E,

volvimento infantil, que, de

pode fazer-nos escamotear

então, qual será a criança

resto, a educação escolar

uma verdade insofismável:

que fique insensível a

tende a menosprezar. E é

a falta de qualidade estética

Festa?

também uma dimensão da

e cultural de grande parte

socialização

que,

em

das

numerosos

casos,

as

termos não apenas da

próprias crianças reconhe-

Palavra, da música, dos

cem e querem. Mas, claro

gestos, do ritmo, mas

está, se não houver a

igualmente da organização

factores

-

da

vida

um aspecto

importante

do

uma

dificuldade
se

quando

celebrações,

não

em

Mas,

t

pela
como

eficaz.

O ESSENCIAL E O RESTO
José Manuel Pureza (' )

A retomada, pelo
episcopadoportuguês,
de uma iniciativa como
a das Semanas Sociais, que havia
gido seu fulgor
mo nas décadas de 40
e 50, suscita inevitáveis
questões. E é bom que
os cristãos, se debru-

Com a participação
de cerca de 800pessoas, realizou-se em
Lisboa,entre25e28de
Abril, a Semana Social
9 1. iniciativa sue
ore,
tende retomar realizaçóes semelhantes das
ddcadas de 40 e 50.
A importância do
a ~ ~ t e ~ i m e naot 0nível
,
da Igreja portuguesa,

cem sobre elas.
As Semanas Sociais
de meados do século
exprimiram, antes do
mais, a fecundidade da Doutrina Social da Igreja. O caminho
aberto pela Rerum Novarum
encontrou nelas - quer em
Portugal quer em outras
latitudes - momentos sérios e
porventura únicos de reflexão
e de produção teórica, em que
a Doutrina Social da Igreja
assumiu afinal a sua natureza
própria: a de "interpretar estas
realidades (individuais e
sociais), examinando a sua
conformidade
ou
desconformidade com as linhas
do ensino do Evangelho sobre
a pessoa e sobre a sua
vocação terrena e ao mesmo
tempo transcendente." (S.R.S.,
41).

É bem certo que o
enquadramento sociológico de
alguns desses momentos
levava a marca do tempo. Por
eles passou um entendimento
da Doutrina Social da Igreja
como fundamento moral forte,
justificação para-ideológica de
um posicionamento alternativo
dos católicos face às demais
propostas orgânicas presentes

.

justifica o início de um
debate sobre os
dinamismos por ela
sugeridos.AVIRAGEM
apresenta, a seguir; três
deooimentos sobre a
semana Social, que
tocam em diferentes
aspectos da sua realizaçáo e da dinâmica
utilizada.

no terreno social. É verdade.
Mas nao é também verdade
que aí mesmo radicou
privilegiadamente a aprendizagem da abertura da Igreja,
enquanto tal, a realidade
conflituante das sociedades
que o Concílio haveria de
corajosamente consagrar ?
O retorno a quimera de uma
"economia cristã", de um
"sindicalismo cristão" ou de
uma "política crista não é hoje
mais d o que uma tentati;a
teimosa de fechar os olhos a
incontornável realidade da
secularização. Por isso,
convém que encaremos o
fundamental sem deixarmos
de questionar o acessório; ou
seja, o que me parece
primordial destacar nesta
Semana Social/91 é a reafirmação da profunda
actualidade da Doutrina Social
da Igreja que atravessou as
intervenções dos oradores e a
grande maioria dos debates,
em articulação com a
consciência do seu carácter
aberto a dinâmica da História.
Hoje mais do que nunca, é

difícil fazer passar no
terrenoeconómicoe
social u m discurso e
Uma prática que saiam
fora da racionalidade
técnica e científica.
Sobretudo nos meios
r of i io a i e que
estamos, o. pouco rigor
técnico e a ausência de

uma segurança científica acima de toda a
crítica (de preferência
com elevados índices
de matematização e com
doses maciças de estatística ...) retiram, a partida,
credibilidade a qualquer
proposta. A cientificidade
avalorativa é o que está a dar.
Ora, a grande virtualidade da
Doutrina Social da Igreja
reside precisamente no seu
"outro tom". No seu "olhar
prévio" que, antes de qualquer
elaboração teórica, se
interroga: por onde passa
aqui, em concreto, a dignidade
do homem, imagem do Pai ?
Por onde passa, em concreto,
a sua negação ?
Se a Semana Social/91
contribuiu, como penso, para
reforçar a visibilidade da
importância desta interrogação, valeu indiscutivelmente a pena. Para a Igreja no
seu todo. Ante a permanente
novidade daquela pergunta, a
dimensão institucional, sem
ser diferente, é manifestamente secundária.
(*) Jurista de Direito Internacional,
Professor Universitário.

Paulo Conceição'

Realizou-se em finais de
Abril, por iniciativa da
Conferência Episcopal
Portuguesa, a "Semana Social 1991: Exigências
Actuais do Desenvolvimento
Solidário". Motivada pela
comemoração do centenário
da "Rerum Novarum",
pretendia ser um primeiro
passo no sentido de retomar
uma tradição de encontro e
debate, em Igreja, em torno
da
sociedade
contemporânea e da
intervenção dos cristãos.
Nao sendo já o tempo da
noticia, nem ainda o da
análise exaustiva de todos
os contributos recolhidos, 6
talvez possível uma leitura
gen6rica e pessoal do seu
significado e daquilo que
~ s t eimportante esforço de
congregação
e
de
levantamento temático
revelou e me suscitou.
E revelou, desde logo,
como explicita o documento
final, a profunda diversidade
que constitui a Igreja.
Diversidade pressentida,
mais
do
que
verdadeiramente reflectida e
confrontada. Não só de
formas de interpretar o
mundo, de se situar nos
seus conflitos, de perceber a
acção, mas também de
sentir a Igreja, de dizer e
exprimir a fé. Algumas
hesitações e questões que
rodearam momentos de
*Assistente estagiário na
Faculdade de Engenharia do Porto
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oração, em torno dos textos
ou dos gestos ou do lugar
de cada um, f o r a m o
simples emergir disso
mesmo.Diferentestambém
as expectativas face ao
contributo que se pede às
comunidades cristãs neste
campo do "social" e da
intervenção social. E uns
valorizavam sobretudo a
capacidade de congregar as
pessoas, os lugares e
momentos de expressão da
consciência dos cristãos (e
perguntaram pelo "diálogo
social" no interior da Igreja);
outros, procuravam um lugar
de convocação e de
proposta (e perguntaram
pelas "pistas concretas de
trabalho"); e outros, ainda,
procuravam mesmo as
formas de animação directa
do mundo (e perguntaram
"se, nós, os cristãos ,...").
Para uns, a doutrina social
põe
hoje
questões
predominantemente
instrumentais, da área da
coerência e da fidelidade
aos princípios. Para outros,
são os próprios conteúdos e
princípios que têm de ir
sendo
reelaborados,
trabalhados, densificados. E
falou-se, por exemplo, de
uma reflexão renovada
sobre a economia ou as
relações internacionais.
Uma segunda linha muito
viva de interrogação teve a
ver com o "tempo" que
vivemos, com a (porventura
difícil, paradoxal) percepção
das mudanças que o

marcam. Não foi por acaso
que a reacção aos diversos
discursos &esse de passar
sempre pela referência ao
optimismo e ao pessimismo.
Como se o presente - e as
suas tragédias - fosse algo
que é difícil "agarrar", algo
com que nos é difícil
confrontar.
E descobrimos a presença
do ensino social da Igreja,
junto com o debate social e
ético em que se inseriu, no
centro de preocupações que
marcaram a organização
dos "estados-providência",
ao mesmo tempo que
verificamos as suas crises, a
necessidade de inventar,
legitimar, fundamentar
novas
formas
de
solidariedade e , se calhar,
portanto, de renovar esse
debate "social ético" (em
que não estamos sós). E
vimos que os diversos
retornos-tãocelebrados-a
que
assistimos
(do
indivíduo, do religioso, dos
humanismos, do "local"), se
marcam as mudanças que
vivemos e não podem ser
escamoteados, não nos
"devolveram" ainda a
capacidade de desvendar a
opacidade
dos
"mecanismos"
de
transformação social. Interessante, neste pano de
fundo, que a Semana Social
tenha tocado estes pontos
pela via da questão da
cidadania e da necessidade
da sua aprendizagem (saber
que coisas estão a mudar,
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que formas de participação
existem e se estão a desenvolver, etc.).
Finalmente, uma terceira
linha de interrogação que me
é suscitada por esta
"Semana Social" tem a ver
com as ausências. Não só
em termos "generacionais" (a
geração dos 30-40 anos),
mas também mais profundamente de discursos "de
fora" d a Igreja (que extravazem os limites incertos
da "contribuição técnica"), a
começar - mas não exclusivamente - pelas questões
que vários liberalismos vão
suscitando e a acabar na
dificuldade - ainda existente em aceitar os contributos de
muitas ciências sociais (só
comparável a facilidade em
invocar como argumento o
peso de "maiorias sociológicas"). E se esta distinção
entre o "dentro" e o "fora" da
Igreja me surge, é porque se
calhar há muito debate por
fazer sobre as formas de
"presença d a Igreja no
mundo".
Usando um lugar comum
nestas coisas de avaliação,
talvez que esta "Semana
Social" tenha sido sobretudo
fecunda pelo que revelou,
pelas questões que pode vir
a suscitar (e aquelas que
citei não são delas,
claramente, um resumo fiel),
se
passarem
mais
claramente para o interior
dos debates, e m Igreja,
sobre a sociedade portuguesa.

METAS (a prosseguir)
e DUVIDAS (a resolver)
Manuel Brandão Alves (' )
Por iniciativa da Conferência Episcopal e sob a
coordenação do Secretariado
Nacional do Apostolado dos
Leigos, realizou-se em
Lisboa, no Forum Picoas e
com a participação de
representantes de todas as
dioceses, movimentos eclesiais, institutos religiosos e
outras instituições, a Semana
Social 1991.
Tratou-se de um momento
alto de reflexão adulta no
interior da Igreja, subordinado
a uma tríplice referência:
- Renovar para Humanizar tendo a encíclica "Rerum
Novarum" como fundo;
- O Retomar de uma
Tradição Renovada - na
senda das Semanas Sociais
durante a década de 40 e
princípios da década de 50;
- Exigências Actuais do
Desenvolvimento Solidário porque o pensamento da
Igreja e a responsabilidade
dos cristãos terão que dar
respostas e estar inseridos
nas estruturas económicas,
sociais, culturais de um
Mundo em permanente
mutação, que coloca desafios
e exige respostas novas.
Procurou-se reflectir sobre o
passado, perspectivar e
antecipar o futuro e fixar
objectivos a prosseguir. Em
relação ao passado tomou-se
como período de referência
1891-1991 (os cem anos que
(*) Economista, Professor
Universitário.

se seguem à publicação da
Rerum Novarum) e com ele
foram ocupados dois dias (25
e 26 de Abril), em torno de
três temáticas: A Realidade
Sócio-Económica, Acção
Política e Sócio-Cultural e
Doutrina Social e Acção da
Igreja. As perspectivas sobre
o futuro foram colocadas
sobre um horizonte muito
mais curto, o ano 2 000. A
elas foi dedicado o dia 27 de
Abril e os temas objecto de
reflexão foram As Perspectivas Sócio-Económicas e
as Responsabilidades SócioPolíticas. O último dia
(domingo, 28 de Abril) foi
dedicado à explicitação de
propostas e compromissos de
acção.
Neste programa encontrase um claro apelo aos
cristãos portugueses para a
necessidade de estudo e
actualização da Doutrina
Social da Igreja (DSI). Dito
isto torna-se difícil encontrar
uma explicitação clara de
objectivos, conteúdos e
destinatários. Não é necessariamente uma insuficiência,
ou uma incapacidade, desde
que a pluralidade de opiniões
e o debate franco e aberto
possa ser promovido, e
aceites os seus resultados,
no interior da Igreja.
Para alguns a Semana
Social deveria ter como uma
importante preocupação, que
é também dos bispos
portugueses, a formação dos
leigos em ordem à realização

da sua missão evangelizadora. Para outros ela
deveria, tendo por referência
o pensamento da Igreja,
realizar uma análise d a
realidade para que nela
possa encontrar incentivo ao
compromisso. Foi ainda
possível ouvir o voto de que a
Semana não fosse repetitiva
do pensamento já feito, mas
antes criadora de novo
pensamento cristão sobre as
realidades novas da vida
sócio-económica portuguesa
e motivadora de compromissos sérios para uma
acção solidária. Estas
diferentes compreensões não
são necessariamente incompatíveis entre si se,
sobretudo, na sequgncia das
Semanas
se
derem
incentivos e proporcionarem
espaços onde toda a riqueza
da diversidade de pensamento no interior da Igreja
possa ser aproveitada e
potenciada.
Uma das motivações
centrais da Semana foi, como
se referiu, a DSI e sobre ela
foi importante que tivesse
sido possível a interrogação
sobre o que é permanente e
contigente. Inquestionavelmente que na DSI a
centralidade da pessoa
humana constitui o critério
fundamental.
Tendo o
Homem como o centro, tudo
o
resto
poderá
ser
questionável, porque de acordo com cada circunstância,
de tempo e de espaço, que é
mutável, lhe deve estar
ordenado.
A DSI é por vezes referida
como
não
estando
suficientemente explicitada,
mas nem todos dão a esta
expressão o mesmo sig-

nificado. É que dizer que a
DSI não está suficientemente
explicitada tanto pode querer
dizer, que ela não foi ainda
estudada e reflectida com
toda a profundidade que seria
exigível, como que não há
por parte dos leigos um
empenhamento suficiente
com os seus ensinamentos,
como que a DSI é um corpo
de princípios e normas em
permanente actualização e,
por isso, nunca totalmente
explicitado, como ainda que
se deverá ter em conta o
conjunto das alternativas ou
alguma combinação que
delas possa resultar.
As indeterminações que se
acabam de referir constituem
razão suficiente para que nos
interroguemos sobre os
criterios que devem presidir a
construção, a explicitação e a
aplicação da DSI. O critério
primeiro 6 certamente o da
centralidade da pessoa
humana. Dele decorrem as
restantes
normas
de
orientação para a reflexão e a
acção dos cristãos, em
particular, as que se hão-de
concretizar na busca d a
justiça.
O respeito da pessoa
humana exige o desenvolvimento, mas de novo aqui
se coloca a questão de saber
quais são os critérios do
desenvolvimento. Por vezes,
com preocupações comuns,
são explicitados critérios que
nos surgem como antagónicos, se não no seu
conteúdo, pelo menos no
modo como são utilizados
como orientadores da acção.
E o caso da eficiência e da
equidade, da competitividade
e da solidariedade. Ora, na
verdade, não estamos na

presença de verdadeiras
alternativas, porque numa
hierarquia de valores uma
das alternativas terá de ser
subordinada a outra. É assim
para a eficiência, em relação
a equidade e é assim,
também, para a competitividade, em relação a
solidariedade.
O que é falso no plano dos
valores também o é no plano
analítico. A eficiência a
prosseguir há--de ser a que
for necessária para obter a
equidade desejada. Não
existe uma única eficiência,
mas tantas quantos os
objectivos de equidade que
tiverem sido escolhidos e
esses terão que ser objecto
de um certo consenso social
e não o resultado de um
qualquer funcionamento de
mercado ou de interesse
individual, desenr jizado de
uma norma de eqi fade.
Do mesmo modo a
solidariedade não pode ser
entendida como um mero
resultado de mecanismos de
competitividade.
0s
liberalismos que recentemente tanto têm sido propagandeados não resistem
sequer a prova evidente de
que a competitividade intercomunitária que, em sociedades cada vez mais abertas, não pode deixar de ser
objectivo a ser prosseguido,
não é um resultado da
simples competitividade
individual, mas antes de mais
da capacidade que, por via
de
mecanismos
de
solidariedade que souber
gerar, tiver para integrar
todas as situações de
marginalidade: os jovens, os
idosos, os imigrantes, os
doentes, os isolados, etc.

A DSI, a reflexão e a acção
social no interior da Igreja e
com a Igreja terão que ter
sempre presentes estas
orientações primeiras. A
Igreja que se diz perita em
humanidade terá que ter
sempre presentes, nos seus
ensinamentos, nas suas
orientações e nos seus
empenhamentos, o Homem e
a vida em comunidade.

Semana Social não seja,
como parece ter sido grande
parte da que agora se
encerrou, o início de um
debate, mas precisamente o
reencontro dos resultados
dos múltiplos debates agora
lançados em que, de modo
mais ou menos orgPnico, ou
mais ou menos e$pont&neo,
os cristãos se possam
encontrar e confrontar

O que se passou durante a
Semana Social aponta
claramente neste sentido
enquanto metas a prosseguir.
Algumas dúvidas poderão, no
entanto, subsistir quanto às
metodologias que poderão vir
a ser incentivadas ou
implementadas para mobilizar
e dinamizar a Igreja
portuguesa, e não apenas os
leigos, para os desafios que
os anos 2 000 nos colocam.
Importa que a próxima

experiências e reflexões do
passado e perspectivas de
futuro.
Por isso, não nos parece
que a metodologia que na
parte final da Semana foi
adoptada em termos de
explicitação de compromissos
seja a mais eficaz, em termos
de programação séria e
coordenada de acções e
actividades.
Enquanto
metodologia não se lhe
negam algumas virtualidades

em termos de catarse
colectiva, mas não creio que
com o exercício realizado se
tenham atingido os objectivos
p~osseguidos, ou que a
c a t a ~ i e seja só por si
suficiente como garantia da
eficácia da acção que visa
objectivris de solidariedade.
.Um if&no desencanto$@$C
que n8b s8o estranhos
restantes comentários. j$
feitos,
resulta ;do
sentimento que ficou do
fraco grau de envolvimento dos jovens nesta
iniciativa. Não dispomos
de estatísticas que
possam confirmar este
sentimento. Uma referência publicada num
jornal diário apontava
para uma percentagem
de 30% para participantes com menos de
40 anos, o que sem
confirmar a nossa
preocupação também a
não infirma. Estamos em
crer, no entanto, que a
maioria da percentagem
referida diz respeito a
participantes com mais
de 25 anos. Perante um
projecto que é obra de
todos, mas em que os
jovens não poderão
deixar de ser um dos
principais
obreiros
e
destinatários, gostaríamos de
ter visto no decorrer da
Semana
Social
mais
projectos de futuro e menos
relatos de experiências do
passado.

&*:.

MULHERES DE TIMOR
Aproveitando o momento da visita
a Portugal de Emflia de Gusmao
mulher de Xanana GusmBo, Ilder da
Serlst4ncia timorense - a
Associaçao a "Paz 6 Possível em
Timor Leste" (APPTL) e a Comissão
para os Direitos do Povo Maubere
(CDPM) publicaram uma recolha de
testemunhos, entrevistas e
comunicaçóes centrados na
presença activa da mulher
timorense na luta pela autodeterminação e independência do
seu povo.
A importância desta publicação
reside não só na riqueza dos
testemunhos que dela constam,
mas também pelo que ela nos
revela sobre a luta, resistência e
sofrimento da mulher timorense.
Na luta que o povo de Timor vem
travando, desde 1975, contra o
invasor, o papel da mulher 6, não
raras vezes, menosprezado. Fala-se
da resistência enquanto colectivo,
mas associamo-la facilmente a
caras masculinas; embora sabendo
da participação das mulheres na
resistência, nomeadamente como

-

.

comandantes na luta armada,
raramente temos consciência do
alcance da sua luta. A mulher
aparece. muitas vezes, como
elemento secundário duma
resistência cm rosto masculino. No
entanto Xanana Gusmão, ao falar
sobre o papel da mulher, afirma:
Descrever o papel que as mulheres
desempenham separadamente dos
homens seria dividir a resistdncia
popular em duas frentes distintas,
por si mesmas inconcebíveis. (...)
nos períodos mais difíceis da luta
(de 79 a 81 e de 83 a 85), em que
as represálias do ocupante recaíam
principalmente sobre os homens, a
mulher de Timor foi o verdadeiro
baluarte da resistdncia. Uma outra
missão de extrema importância da
mulher timorense no seio da
resistência A a de mensageira ou
elo de ligação entre a resistência
armada e a resistência urbana.
Uma das questóes importantes, à
qual nem sempre se dA a devida
atençáo, está relacionada com a
papel de mae da mulher timorense,
sobretudo no momento em que a

Indon6sia
tenta
investir
culturalmente nas novas geraçoes.
A este propósito numa das
intervençóes incluídas nesta publicação pode ler-se: ... entre muitas
outras tarefas, garantindo atravbs
da sua nobre missao de mãe a
continuidade da prole timorense
face ao plano macabro e sinistro do
genocídio Btnico-cultural do nosso
Povo perpetrado pelo bárbaro
invasor".
O ocupante, dando a muitos
jovens timorenses a possibilidade
de continuarem os seus estudos em
universidades indondsias, aposta na
reconversao cultural destas novas
geraçbes, embora os resultados
não sejam, antes pelo contrário,
aqueles que a Indon6sia esperaria.
Lembremos a este propósito que as
organizaçbes estudantis, sendo
dominadas pelos militares, são
usadas muitas vezes para fins de
"espionagem" no seio das escolas
ou da colónia estudantil timorense.
Liclnia Ramos Horta, que estudou
numa universidade r 7 Indondsia
entre 1987-89, con a-nos: Nas
escolas aprende-se mais sobre a
Indon6sia; o "Pancasila" - os cinco
princlpios filos6ficos do Estado
indon6sio - 6 disciplina muito
importante e estuda-se em quase
todas as áreas de estudo. Muitas
vezes 6 a nota desta disciplina que
determina a aprovação nos exames.
Debates/discussbes
entre
estudantes timorenses sobre
questóes políticas internacionais,
democracia em outros países,
situação económica, etc., náo é
materia para os timorenses
conforme dizem os professores e os
militares indon6sios. Ao chegarem
às universidades indonésias os
estudantes timorenses são
advertidos pelas autoridades
militares no sentido de que não
devem conviver apenas com os
seus conterrâneos, mas tamb6m
com as pessoas locais ou outras
que nao sejam timorenses.
Face a esta situação, podemos
apercebermo-nos do quanto é
importante, mesmo imprescindível,

o papel de mãe no seio da
resistência; é ela, mulher-mãe, que
vai transmitir aos filhos a luta e a
esperança dum povo, os seus
valores culturais e a sua consciência
enquanto colectivo. Elas mulheres,
talvez sem o suspeitarem, estão a
preparar o futuro, uma nova
consciência de um povo martirizado.
Nao seria este um terreno em que o
Estado português poderia investir,
nomeadamente na formação dos
timorenses residentes no nosso
país?
0 s testemunhos falam-nos de
torturas, execuções, perseguições,
massacres (nomeadamente de
crianças), genocídio cultural,
deslocações permanentes e
forçadas, prisões..., mas apesar de
todo o sofrimento 6 palpável a
esperança num amanhã onde os
timorenses sejam donos do seu
destino.
Quanto à abertura de Timor-Leste
a visitantes estrangeiros diz-nos
Emília de Gusmão, na entrevista
que abre a publicação: Para n6s a
abertura de Timor-Leste significou
mais restrições que sempre, porque
sempre que vinham visitantes, nós
não éramos autorizados a ir a lado
nenhum. Quando chegam os
visitantes os veículos do exército
são pintados por cima, as chapas de
matrícula são mudadas de militares
para civis. Não nos iludamos quanto
aos propósitos da Indon6sia, pois a
ilusão pode, muitas vezes, ser uma
forma de passividade ou mesmo de
condescendencia.
Elas, mulheres timorenses,
resistem em silêncio, sofrem em
silencio, mas a sua presença, intolerável para o opressor, e o seu
testemunho é a certeza de que um
dia a terra dos mauberes se encherá
de amor.

A

Mulheres de Timor
350$00
Pedidos a:
Paz B Possível em Timor-Leste
CRC - Rua Castilho, 61 - zgDtQ
1200 Lisboa. Tel. 57 69 52

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS
DOENTES DA SIDA
Frei Elias, O.P. (1)
A SIDA desafia a fé e o exercicio
dos seus princípios manifestados
na vida de Jesus. Em situações e
circunstâncias totalmente distintas
das de hoje, o ser humano, homem
ou mulher, adulto ou criança, sadio
ou doente, mereceu de Jesus Cristo
a manifestação do Evangelho, a
Boa Nova, a oportunidade da
plenificação e dignificaçao. Mas a
questao do SIDA abordada hoje
pelas Igrejas corre o risco da
intolerancia. Pode advir da associação prazerlsexolpecadoldoença/castigo/justiça/Deuse de valores
culturais secularmente justificados
por exegeses bíblicas distorcidas e
legitimadas pela prática eclesial.
Outra fonte é o zelo fanático dos
apelos a conversão às doutrinas,
aos exorcismos e pseudomilagres.
Como cristãos sabemos que o
ministério da Igreja se exerce em
palavras e obras: procuramos, por
um lado, proclamar o Evangelho e,
por outro, consolar os que sofrem.
Temos de sair de nós mesmos,
exercendo um ministério de
misericórdia, de consolação,
assistindo aos doentes. Esta acção
não se exercita por pena, obrigação
ou garantia de um lugar no C ~ U ,
mas pela com-dolência, compaixão, por co-mover-se numa
presença activa,
amorosa,
confortadora.
Estamos certos de que na
problemática do SIDA há dois vírus
a combater. Um é o H.I.V., que
percorre o curso da programação
genética. O outro 6 ideológico e
percorre o curso também
programado pelo preconceito, pela
vaidade e soberba dos dominantes.
Se não temos poder para destruir o
primeiro, temos condições de
atacar, prevenir, e até curar o
segundo. Para isso criámos a
ASSOCIAÇÁO DE APOIO AOS
DOENTES COM SIDA (Spes) e
iniciámos uma acção de assistência
aos atingidos pela doença, nos

hospitais e domicílios, prestando os
cuidados de que na sua solidão
carecem. Promovemos encontros,
estabelecemos o diálogo com os
familiares dos doentes e, neste
momento, grande parte dos nossos
esforços
destinam-se
ao
apetrechamento de uma residência
para albergar os doentes que não
têm amparo familiar. Alguns de n6s
contactamos aqueles que se
dedicam à prostituiçáo e à
toxicodependência, tentando alertar
para o contágio, oferecendo
alternativas de vida, e pondo em
destaque que a inalienável
dignidade da pessoa humana não
pode ser compatível com a
utilização do próximo como objecto
de prazer.
Para melhor enquadrar a nossa
acção e estabelecer um intercâmbio
com organizações internacionais
afins, filiámo-nos no EUROPEAN
COUNCIL OF AIDS SERVICE
ORGANIZATIONS. De modo
semelhante e de acordo com a
situação portuguesa, defendemos
os direitos humanos das pessoas
atingidas pelo H.I.V., batemo-nos
pela não discriminação social e
profissional de seropositivos e
doentes, defendemos a participação
destas pessoas em decisbes
governamentais que Ihes digam
respeito.
Para que tudo isto se concretize,
necessitamos da solidariedade de
todos. Temos crescido em número,
mas precisamos de pessoas e
auxílios materiais, que transformem
uma acção bastante limitada num
contributo eficaz para a luta contra
esta epidemia. S6 assim
realizaremos, como grupo cristão, a
prática libertadora de Jesus, no
intento de proclamarlestabelecer o
Reino de Deus entre nós.
* Dominicano, presidente da
A.A.D.S. ISPES

KAIROS EUROPA

Dominicanos
~ J W D E ~

~

Por uma Europa de justiça
Augusto Matias, O.P. ($ )
ao nível europeu. Em Lisboa estão
a fazer-se contactos para um
encontro a realizar ainda no mês de
Junho.
Pretende-se que os grupos em
movimento ecuménico tenham uma
dupla actuação: por um lado, a
criação de uma dinamica
impulsionadora deste movimento e,
por outro, uma dinamica capaz de
criar uma articulação entre os vários
grupos e o exterior.
Tendo como horizonte próximo o
Pentecostes de 92 (Junho), e como
referência social as minorias e/ou
marginados em cada país, os
grupos vão descobrir e afirmar em
conjunto quem e de que modo vai
sofrer com a união europeia. Na
Europa, mas também no Terceiro
Mundo. Dai a necessária presença
de gente do Sul da Europa como
espelho reflector.

"Cumpriu-se o tempo. Chegou o
momento da verdade". Foi este o
grito de 111 sul-africanos lançado
no Soweto em 1985 num contexto
de apartheid cada dia mais
sangrento. Sem que ninguém o
supusesse, este grito dava
nascimento ao processo "Kairos
áfrica do Sul", cujo documento final
rapidamente se espalhou pelo
mundo. Seguiram-se "Kairos
Centro-americano" e "Kairos
Internacional - O Caminho de
Damasco". Actualmente estão em
andamento processos Kairos em
diversas partes do Terceiro Mundo,
Estados Unidos, Canadá e Europa.

K A I R ~ SPARA A EUROPA
Em 1992, a par da entrada em
pleno funcionamento do mercado
comum europeu, celebram-se 500
anos de conquista, dominaçao e
colonialismo. É, por isso, o tempo
oportuno (Kairos), a ocasido que
nos desafia a um exame acerca do
posicionamento da Europa face ao
Terceiro Mundo. Uma Europa que
celebra 500 anos de encontro de
culturas e evangelização, ou que faz
uma autocrítica pela destruição de
culturas, povos, raças, civilizações,
natureza ? Uma Europa que se quer
casa comum de portas fechadas ao
Sul, ou que se abre à Solidariedade
? Uma Europa que reorganiza a
exploração dos países por ela
empobrecidos, ou que se dispõe a
aceitar um jubileu de mútuo perdão
de dívidas e ofensas ?
EM PORTUGAL
Em Portugal está já a constituir-se
uma rede Kairos numa plataforma
ecuménica. Numa reunião realizada
no Porto, no dia 26 de Maio, a Ana
Maria , coordenadora da EuropaSul, informou acerca do processo

(*) Coordenador do Kairos em
Portugal, dominicano.

.

Nascido
na
Assembleia
Ecum6nica de Justiça e Paz,
celebrada em Basileia em 89, o
Kairos Europa quer-se ecuménico
em todas as dimensões da
realidade humana. E face à posição
da Europa em relação ao Terceiro
Mundo, questiona a tr6s níveis:
político-institucional, económicosocial, religioso-cultural.
Kairos-Europa apresenta-se, pois,
como uma oportunidade para uma
participação global no contexto de
uma Europa que a todos se nos
quer impor e se quer impor ao
Terceiro Mundo.

Kairos Europa
Grupo Libertar
Rua M.Pedro Freitas Branco, 1 1 1QE
1200 Lisboa . Te/. 207 98 20

1

O Instituto S. Tomás de Aquino
(ISTA) promove, de 14 a 30 de
Agosto, no convento dos padres
dominicanos em Fátima, mais um
Curso de Verão de Teologia. Tal
como é dito no folheto de
divulgação, o "Curso de Verão de
Teologia não é um curso de temas
isolados. É uma tentativa para
oferecer as coordenadas e o
método de uma reflexão teológica,
que possibilite viver concretamente
as razões da nossa esperança e
oriente um empenhamento cristão
no Mundo de hoje". Apesar de se
realizar ao longo de um ciclo de 3
anos (curso completo), pode iniciarse em qualquer ano, já que as
matérias nunca se repetem durante
o triénio.
Do programa de 1991, constam 3
cadeiras nucleares: Introdução à
Bíblia e Profetismo; Fundamentos
da Moral; Cristologia: Jesus Cristo,
revelação de um Deus diferente e
de um homem diferente; e ainda
alguns cursos de opção: As
celebrações do V ce :enário e a
nova evangelização 3emiótica e
Bíblia - modos de ler; S. Paulo e as
mulheres - análise dos textos
polémicos nas cartas de S. Paulo.
O ISTA 6 uma instituição dos
padres Dominicanos, com sede em
Fátima, que se dedica ao serviço da
reflexão teológica em Portugal.
Destina-se ao estudo das ciências
humanas, filosóficas e teológicas
que entram na formação institucional e permanente dos
dominicanos e na formação dos
cristãos portugueses.
Pelo Curso de Verão, que se tem
realizado ininterruptamente desde a
sua criação em 1954, tem passado
gente diversa que, prescindindo de
parte das suas férias, procura aí
uma formação e aprofundamento da
sua fé.
Para mais informações poderá
contactar:
IS TA
Av. Conselheiro Barjona de Freitas,
7-7QC
1500 Lisboa Te/. 78 82 26

Curso de História Religiosa
O Centro de Estudos de
História Religiosa (CEHR),
Centro de investigação autónoma da Universidade Católica
Portuguesa, promove, de 9 a 13
de Setembro, no Porto, o seu 3Q
Curso de História Religiosa, o
qual encerra um ciclo de três
anos, ao longo dos quais o
CEHR procurou proporcionar
uma visão abrangente d e
determinado período ou época
histórica. Iniciado em 1989 com
a Época Contemporânea (Cristianismo e Modernidade), o
ciclo prosseguiu em 1990 com o
estudo d a época Moderna
(Correntes de Espiritualidade na
Época Moderna) e encerra neste
terceiro ano com o tema: O
Cristianismo: das Origens à
Cristandade. Cada curso tem, no
entanto, carácter autónomo, já
que a não participação nos
anteriores não é obstáculo à
participação neste último.
Este curso, b e m como os
anteriores,
essencialmente
dirigido a pessoas com formação
histórica (professores do ensino
secundário, investigadores,
alunos universitários...), tem
como objectivos principais a
apresentação e divulgação da
investigação mais recente sobre
os problemas d a História
Religiosa, no contexto geral da
História, e em estreita a r t i culação com a História Cultural e
das Mentalidades; a formação de
professores
do
ensino
secundário numa área do saber
em que existem grandes
carências e falta de apoio
científico-pedagógico,
profissional; a promoção do
estudo da problemática religiosa
no quadro g e r a l d a História,
favorecendo o encontro de

historiadores e investigadores
provenientes das mais variadas
instituiçóes universitárias e
culturais. A participação de
especialistas estrangeiros visa
permitir o contacto e um melhor
conhecimento do trabalho
historiográfico desenvolvido
noutros países e contribuir para
que a problemática da História
portuguesa, assim como o
trabalho d o s historiadores
nacionais sejam conhecidos a
nível internacional.
A dinâmica do curso compõese de dois cursos temáticos e 10
cursos opcionais, para além de
outras actividades complementares como , por exemplo,
visita de estudo, exposição
alusiva ao tema ... Inclui ainda a
realização de uma Mesa
Redonda, de âmbito alargado,
que pretende proporcionar uma
reflexão cultural sobre um tema
pertinente para a História
Religiosa. Enquanto os cursos
temáticos, sob forma expositiva,
pretendem oferecer uma visão
global
e
evolutiva
de
determinado aspecto da época
em estudo, os opcionais
oferecem a cada participante a
possibilidade de escolher uma
área de estudo mais específica,
de acordo com os seus
interesses.
Para os interessados, aqui
deixamos algumas das temáticas
que irão ser objecto do curso.
Cursos
temáticos:
A
penetração do Cristianismo no
mundo romano: do JudeoCristianisino à religião do
Império. (Marta Sordi, Università
Cattolica de1 Sacro Cuore,
Milão);
Evangelização
e
inculturação do Cristianismo no
mundo medieval. (Jean-Claude
Schmitt, École d e s Hautes

Próximo Número
No Duplo 4-5 a sair em Setembro
*Europa
*Eleições

Études en Sciences Sociales,
Paris).
Cursos Opcionais: O Judeocristianismo: originalidade e
continuidade; A fixação dos
dogmas na época antiga: cultura
pagã e
inculturação do
cristianismo; A arte cristã nos
primeiros séculos: o religioso e a
sua representação; Debates
doutrinais na Península Ibérica
n a época visigótica: Heterodoxos-Ortodoxos;
Comunidades cristãs no Islão medieval
(no Oriente e n a Península
I b é r i c a ) ; F i l o s o f i a e Cultura
medieval: o imaginário; Teologia
e Cultura medieval; Religiosidade Popular no mundo
medieval; A vida do Clero no
Portugal medieval; Igreja e poder
político no Portugal medieval.
Ainda um breve apontamento
sobre o Centro de Estudos de
História Religiosa. Este centro de
investigação tem como um dos
seus principais objectivos a
realização e promoção do estudo
da História da Igreja, no Ambito
do quadro mais vasto da análise
do religioso n a sociedade
portuguesa. No actual debate
cultural,
uma
dimensáo
fundamental do seu trabalho 6 a
de contribuir para o aprofundamento d a análise sobre a
Religião e Sociedade e, de modo
muito particular, para a reflexão
sobre o papel do catolicismo na
estruturação d a sociedade
portuguesa. Entre as suas
diversas iniciativas, o centro
publica a revista anual Lusitânia
Sacra.
Se desejar mais informações
sobre o Centro ou esta iniciativa,
poderá contactar:

Centro de Estudos de História
Religiosa - Universidade Católica
Portuguesa, Palma de Cima
1600 Lisboa. Tel. 726 55 50.

1
'

Uma autêntica democracia
só 6 possível num Estado de direito
e sobre a base de uma recta concepção
da pessoa humana.'. ' (
Aquela que exige
que se verifiquem as condições necessirias
I promoção quer dos indivíduos
através da educa~ãoe da formação
nos verdadeiros ideais,
quer da "subjectividade" d a sociedade,
mediante a criação ' I '
de estruturas de participação e
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