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Ora vivam!!
Vai circular, entre os sócios do Metanoia, os simplesmente assinantes da
Viragem e alguns amigos especiais, mais esta pequena epifania da conversa01
transformaçio a que "metanoia" nos convida a toda a hora - entre as vidas de
cada um, os sobressaltos da nossa Terra, e a voz e presença de Jesus Cristo
Ressuscitado entre nós: Ele que prometeu estar connosco, porque nos reunimos
em Seu Nome: "Onde dois ou trés se encontrarem reunidos em Meu Nome, estarei
lá, no meio delesn (Mt.18, 20).
Os artigos que escolhemos e publicamos nao esgotam nenhum assunto por si
mesmos: sao pistas, como sinais na estrada, estimuladores da curiosidade para ir
mais longe e mais fundo.
Incluimos nos temas deste no31 a Reencarnaçdo versus a Ressureiçao, assunto em cujos contornos muitíssimoscontemporâneosnossos estio interessados, e que
pode modificar ideias feitas, que julgaríamos assentes de uma vez para sempre...
O Pensamento, as diferentes maneiras de pensar, ai esta0 também. Seja o nosso
velho parente E. Morin, sempre reformulante, discorrendo sobre as interacçdes da
simplicidade e da complexidade na organizaçao das ideias. Ou seja um epistemólogo japonês que pde em causa a homogeneização cultural dentro dos grupos Rtnicos e sociais: a heterogeneidade acompanha cada um dos indivíduos, e as diferenças entre estes atravessam as barreiras que acriticamente colocamos entre o
Oriente e o Ocidente.
Juntámos, como "novos roteiros de relações", o comentário a um livro já de
1992, mas actualissimo na descriçao dos novos pems das familias, a um alerta
caustico sobre a permissividade tal como Maio 68 a relançou. "O verdadeiro interdito fundador (para uma relaçáo possível entre os humanos) A o nao-respeito pelos
outrosn.
Também uma homilia em tempo de guerra - nestes dias insuportáveis de
guerras, exterminios, destruiçdes e violencias.
E os Pontos-de-Vista, Senhor!! Que dificuldade para escolher, entre tudo o que
nos chega cada dia, o que talvez nao tivésseis visto, o que vos possa acordar para
assuntos a que estais alheios.
Encontrareis as Crónicas do costume, como um encontro caloroso de s6lidos
amigos. Desta vez, temos um companheiro: o humor fluido e especialissimo do
saudoso Pe. Anthony de Mello.
Do que eu gostava mesmo era de conversar com muitos de vocês sobre cada
Viragem, ai umas duas ou três semanas depois de ela vos ter caído nas maos!
Terao 'Virado" nalguma coisa??
Ainda uma Nota - este no 31 da Viragem "salta", nas datas, os 25 do 25. Mas
nao salta nos nossos coraçdes!!!! Procurem, que v40 encontrar.
Maria Adelaide Pinto Correia
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Começamos por um pequeno
preambulo sobre o interesse
pelo budismo no Ocidente, o qual
vem a propdsito da matéria fundamental
desta apresentação-de-fontes,
que se debruça sobre outra
vertente do ainda maior interesse
pelo que é um dado fundamental
das culturas orientais: a reencarnaçilo.
Destaque para a última entrevista
apresentada, sobre o que se pode pensar
actualmente da ressurreição.

Organização e traduçao de Maria Aáelaide P. Correia

É um dossier, referido a França, sobre a novissima intimidade com o budismo da parte de muitos católicos.
"A atracção por esta via é rica de significado quanto às
necessidades espirituais dos nossos contemporâneos", diz o
editorial do dossier. "É um retrato do Ocidente moderno, em
busca de sentido".
Apresenta vários retratos de pessoas que optaram pelo
budismo e o vivem nas muitas comunidades existentes em
França, com inteira entrega de vida.
"Eram livres-pensadores, agnósticos, desiludidos do
catolicismo, subalimentados espirituais. O budismo trouxe-lhes serenidade, conhecimento, plenitude, sabedoria ... "
Licinio Lima fala de cerca de anco mil simpatizantes do
budismo em Portugal, e seis centros budistas. 'Ao longo
destes 20 anos (de implantação), nunca houve a preocupação duma prática prosélita. Entretanto, aparecem no programa "O Deus dos homensn, da televisão do Estado; e
preparam a entrada nas escolas. A crónica de L.L. termina
com uma pequena exposição (que resumimos um pouco)
denominada:

O budismo é uma religiao? Esta é uma pergunta que
surge com muita frequência. Contudo, pensamos que ela é o
resultado de uma interpretação tipicamente ocidental frente a
um dado religioso com origens culturais distintas.
A um oriental, a pergunta parecer-lhe-á certamente
estranha. Ele nao porá em dúvida que o budismo é um caminho interior para transformaçdo pessoal. Exige meditaçáo
profunda, o apoio de um guia espiritual, o contacto com as
divindades através da oraçáo. Importante é também o grupo
que ajuda o indivíduo a viver os ensinamentos doutrinais. Isto
está bem expresso naquilo a que os budistas chamam 'tripla
jóia": Buda (a sua história e a iluminação que pode transmitir); o Dhanna (todos os ensinamentos) e a Shanga (comunidade budista). Sem estes três elementos de "refúgio" náo
há budismo.
No cristianismo, a tripla jóia está também presente: Jesus
Cristo, a Bíblia e a Igreja. ( ... ) Também está presente a
transformaçáo pessoal, o diálogo com Deus na oração, e a
Igreja enquanto comunidade de crentes.
( ... ) No fundo, os ocidentais admitem a necessidade interior de experimentar o inexplicável que transcende a própria
pessoa, mas, talvez por um 'cansaço" histórico, não querem
identificar essa "coisa" com a prática religiosa crista. Quando
perguntamos a um simpatizante budista ocidental se está
contente com a sua religião, normalmente responde. "O que
pratico não é uma religião mas uma filosofia de vida".
Estamos entáo a assistir, no Ocidente, ao nascer de mais
uma tradição budista. Desde o séc. VI antes de Cristo, quando apareceu Buda, têm-se multiplicado as interpretaçbes da
doutrina original. A caracterizar o budismo no Ocidente,

estará, sobretudo, o espírito de tolerãncia inspirado no
famoso dalai-lama tibetano; e a experiencia interior de libertaçio. SerB a prática de uma religiio sem deuses.

"Uma outra hipótese contradiz totalmente a Sagrada
Escritura e a tradiçao da Igreja: que a alma se reencarnaria
depois da morte, para recomeçar uma nova vida neste
muhdo. É uma ideia que se encontra em numerosas
religides não-cristás; e actualmente penetrou no nosso meio
cultural. ( ... ) A sugestio de base é que poderíamos assim
purificar-nos das faltas da vida anterior; ou receber uma
justa compensaçio pelos sofrimentos e privaçdes da vida
que estamos a viver; ou, ainda, ter a possibilidade de
realizar o que n i o pode ser cumprido no curto lapso de
tempo de uma vida.
Mas a fé crista está convencida que mesmo numerosas
vidas terrestres não seriam suficientes para purificar o
homem e torná-lo perfeito; s6 Deus, ao chamar o homem
para viver junto de Si, o pode tornar santo, justo e perfeito.
Também segundo a concepção cristã, náo se pode separar o
corpo e a alma a um ponto tal que a alma pudesse revestir
diferentes corpos sem perder a sua identidade própria. ( ... )
O facto de vivermos uma única vez corresponde ao facto que
Deus nos salvou uma vez por todas em Jesus Cristo, e que,
atravbs da morte, seremos participantes dessa graça de salvação para sempren.
Na Páscoa de 1991, o cardeal G. Daneels, arcebispo de
Malines-Bruxelas, publicou uma Carta pastoral intitulada
"Para além da morte" (Fonte: ibidem ) Vamos dar alguns tópicos desta Carta:
"Os cristãos falam de ressurreição. A morte não significa
o fim do ser humano. Continuará a viver junto de Deus, que
o introduz para sempre, e com um corpo glorificado, numa
vida nova. Tudo em virtude da morte e ressurreição de Cristo,
que n i o ficou no tumulo, mas voltou B vida pelo poder divino.
A ressurreiçáo B diferente do acordar dos mortos, tal como
sao narrados nos Evangelhos. (...) Quem ressuscita passa a
ter um corpo imortal e vive fora do nosso tempon.
O arcebispo cita, a propósito dos 13% de belgas que
dizem acreditar na reencarnaçio, uma carta de um profissional muito rigoroso no seu trabalho, que diz: " Acredito na
reencarnaçio e sinto o meu horizonte alargado; tenho a
impressáo de entrar no ciclo grandioso da vidan. 6 a forma
corrente de fé na reencarnaçáo, tal como se está a desenvolver no mundo ocidental - variante simplista da reencarnaçio tal como 6 conhecida há sbculos no hinduismo e no
budismo ( Idesde 750 antes de Cristo) , em que o "eunestá
irremediavelmenteligado B lei do kharma, quer dizer, B lei da
retribuiçao segundo as obras, em vidas sucessivas.
Lessing, por um lado, representante do Iluminismo,

A um oriental, a pergunta parecer-lhe-á
certamente estranha. Ele não porá em
dúvida que o budismo é um caminho
interior para tmnsfomaçdo pessoal.
Exige meditação profunda, o apoio
de um guia espiritual, o contacto com
as divindades através da oração.
Importante é também o grupo que
ajuda o indivíduo a viver os ensinamentos
doutrinais. Isto está bem expresso
naquilo a que os budistas chamam "tripla
jóia": Buda ( a sua história e a iluminação
que pode transmitir); o Dhama (todos
os ensinamentos) e a Shanga (comunidade
budista). Sem estes três elementos de
"refugio" não há budismo. No cristianismo,
a tripla jóia está também presente:
Jesus Cristo, a Bíblia e a Igreja. ( ... )
Também está presente a transfom]ação
pessoal, o diálogo com Deus na
oração, e a Igreja enquanto
comunidade de crentes.

Blavatsky (teosofa) e Ruddf Steiner (educador antropósofo)
encaram a hipótese de uma nova vida como uma oportunidade de aperfeiçomento: sucessivas reencarnaçdes como
um movimento ascendente no processo da realizaçio
própria. A New-Age está muito próxima desta concepção.
Todas estas variantes pouco têm a ver com o kama oriental,
espkcie de carrossel de que seria bem preferível descer.
A Bíbiia ignora manifestamente a reencarnaçao. Quando
a tradiçao bíblica começa a aprofundar a noçao de responsabilidade individual (p.e. com Ezequiel), quanto B questao
de saber como assumir um passado carregado e suportar o
peso das suas faltas, do que se fala 6 do dom gratuito de
Deus: "um novo coraçao e um novo espírito". 6 Deus quem
vem salvar o homem. E as questdes de Joao Baptista ser reencarnaçgo de Elias ou Jesus ser reencarnaçao de Joao si40
atribuídas pelos evangelistas aos escribas e aos fariseus, ou
à corte de Herodes, e nao assumidas sequer como possibilidades.
'A voga da reencarnaçao aparece numa Apoca de regresso ao religioso. Permite falar do outro lado da morte de uma
maneira menos rígida que o dogma crista0 da ressurreiçao;
desdramatiza a morte, propondo novas oportunidades depois
dela. Está de acordo com a convicç8o geral de que o presente deve ser explicado pelo passado e n6o a partir de um
futuro hipotético como a ressurreiçAo.
Finalmente, A uma espAcie de convicçao maleavel: acrenum ponto indeciso,
dita-se, mas sem se comprometer
entre a fé dogmdtica e a simples hipótese".
Face 6 "lei cósmica" da reencarnaçao, a f6 crista avança
claramente outra coisa: a promessa de Deus de que todos
ressuscitaremos.
"Depois da vida terrestre que é única e nao se reproduz - Deus ressuscitar-nos-á, cada um pessoalmente, como
fez para o seu Filho. Porque ama cada um de nós individualmente, e cada um de nós tem a Seus olhos um nome que A
Único. N8o somos como que uma p6rola no colar dos
renascimentos, reproduzindo-nos incessantemente para
incessantemente terminar na morte. A morte foi vencida por
Cristo uma vez por todas. Estamos libertos da morte definitiva e de todas as reencarnaçdesn.
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Os CENARIOSDEPOIS DA MORTE
J.P.OUETHY(RESUMO
QUASE LITERAL)
ACTUAL& DES R~um>mt,
A e R n 88.

A reencarnaçiío nAo é apanágio do Oriente: os Gregos
também acreditavam nela. A ressurreiçao é filha das religides
abraamicas. 0 s nossos contemporineos têm tendência a
confundi-las.
Qual 6 o conteúdo da f6 na ressurreiçfio ?
No mundo judeu, apareceu tardiamente. É preciso nao
confundir sentidos nos textos bíblicos antigos: a palavra
ressurreição é empregada num sentido político e meramente
terrestre. Designa a restauraç~odopovo de Israel operada
por Deus depois das provaçóes.

Ao longo dos séculos, emerge um significado novo: a
ressurreiçAo torna-se a recompensa concedida aos justos
"num mundo futuron. No primeiro s6culo da nossa era, em
Israel, esta crença era recusada pelos saduceus, mas todas
as outras correntes lhe aderiam, induindo Jesus e os seus
discípulos.
O principio da especificidade da f6 cristã na ressurreiçao
6 a f6 na ressurreiçáo de Jesus. O primeiro 'credo" 6
expresso assim por S. Paulo: "Cristo morreu, foi enterrado,
e ressuscitou no terceiro dia" (1Cor 15, 3-5). A ressurreiçao
de Jesus 6 o prelúdio da ressurreiçao de toda a
humanidade, o que acontecerá no fim dos tempos. Ja 6
anticipada neste mundo pelos que póem a sua f6 em Cristo.
O baptizado 6 considerado como um ressuscitado. A
expressao "vida eterna" utilizada por Jesus e consignada no
Credo tem sido mal interpretada. É preciso compreendê-la
menos como uma vida que vir8 do que como uma vida
infinita, uma plenitude de vida.
O estado final do homem ressuscitado, quando se der a
Parusia, tem sido objecto de numerosas especulaçdes e
descriçbes durante a história crista. Hh fantasmagorias que
contrastam com a extrema sobriedade do Novo Testamento
sobre o assunto. S. Paulo fala de 'corpo espiritual". O
primeiro termo exprime a continuidade entre a vida terrestre
e a vida futura; o segundo insiste na discontinuidade
como precisa Hans Kung: 'Teremos entao adquirido uma
nova dimensao, a dimensao do infiniton. Para melhor se
explicar, Kung utiliza a imagem da borboleta que quebra o
casulo da lagarta, para poder voar. A borboleta nasce da
lagarta mas nao se parece com ela.
E a noçao de reencarnação 3
A palavra, de apariflo recente (1875), faz referência a
três noçbes que pertencem a universos intelectuais diferentes: a índia, o mundo grego e a Europa moderna.
As religides nascidas na índia (hinduismo, jainismo, budismo) acreditam na roda das existências ou samsara. A
condiçao humana apresenta-se assim como uma cadeia de
re-mortos, que obedece à lei do karma, segundo a qual a
nossa conduta actual determina o nosso estado futuro. A
finalidade da vida 6 sair da roda das existências, porque os
renascimentos sáo um mal, uma coisa assustadora.
Hinduismo e budismo partilham esta convicçao, mas
divergem num ponto importante. O primeiro postula em cada
indivíduo "um princípio espiritual estável, que se liberta e se
purifica ao longo das reencarnaçbes". No budismo não existe
tal princípio, e 6 a impermanência que reina. Como a fórmula de Herádito "não nos podemos banhar duas vezes no
mesmo rion,mas referida n2o só as águas mas também ao
banhista. Somos agregados, que se separam com a morte e
se reunem noutros agregados. Conservam, contudo, uma
espécie de memória karmica, resíduo de acontecimentos
anteriores.
A reencarnaçao fazia também parte da paisagem cultural
do Mediterrâneo antigo. Platilo, p.e., distingue três cenários
possíveis depois da morte: a alma dos sábios partilhará a feiicidade imaterial dos deuses; a dos maus ficará num mundo
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de seres corrompidos, votados a uma decomposiçao eterna;
a alma dos que n$o silo propriamente sábios nem maus será
submetida à reencarnaçao, em condições variáveis. É uma
'transcorporaç$o" ( termo preferivel ao de "metempsicose"),
e proporciona um amelhoramento.
Sob uma forma ou outra, a crença na reencarnaçáo atravessou os séculos. Encontra-se entre os gnósticos; é cantada por trovadores; faz parte da kabala judaica; na
renascença,em Giodano Bruno; mais próximos de nós,
Kant, Goethe, Victor Hugo, Schopenhauer. Lessing, em
1780, emitiu a hipdtese segundo a qual o homem poderia
realizar-se através de vidas sucessivas, cada vez mais
espirituais. Ai já se perfila a noçáo contemporanea de reencarnaçao, náo encarada de maneira pessimista mas como
a abertura dos campos do possível, uma promessa de plena
realizaçao pessoal.
A reencarnação é uma noçao-chave da New-Age. Faz
parte duma nova espiritualidade que desabrocha sob os nossos olhos e que parece coincidir com a recusa de se comprometer espiritualmente em instituições religiosas muito
exteriores.
O cristianismo primitivo acreditava na reencarnaçiío?
É uma tese recente mas com grande sucesso, mesmo
entre cristaos. Num inquérito de 1990 sobre "Os Valores dos
Europeus", observa-se uma percentagem de aceitaçao desta
tese de 26% entre católicos praticantes regulares, contra
21% no conjunto da populaç50 testada; e de 32% entre os
que "têm grande confiança na Igreja" contra 15% dos que
"na0 têm confiança na Igrejan.
Citam-se fontes biblicas (N.T. - j á citadas nesta "apresentaçAon : Elias - Joao - Jesus). Mas, se, apropósito da cura do
cego em João 9, 1-9, os que assistem à cena perguntam
Westre, quem é que pecou para ele ter nascido cego: ele ou
os seus pais?", a resposta de Jesus corta logo esse estilo de
interpretaçio: "Nem ele nem os pais. Trata-se de manifestar
nele o poder de Deus". Outra expressa0 destacada pelos reencarnacionistas é "nascer de novo", como em Joao 3,3;
mas, na tradiçao crista das Escrituras, designa uma renovaçio espiritual já neste mundo.
Ainda se vai. buscar também Origenes (séc. III), teólogo
cristiio e neoplatónico de formaçao. Ora ele escreveu claramente: "A doutrina da reencarnaçao é uma doutrina
estrangeira à Igreja de Deus; náo foi transmitida pelos apóstolos e n%oaparece nas Escriturasn.

Hinduismo e budismo partilham
esta convicção, mas divergem
num ponto importante. O primeiro
postula em cada indivíduo
"um princípio espiritual estável,
que se liberta e se purifica
ao longo das reencarnações".
No budismo não existe tal
princípio, e é a impermanência
que reina. Como a fórmula
de Heraclito "não nos podemos
banhar duas vezes no
mesmo rio", mas referida não
só as águas, mas também
ao banhista. Somos agregados,
que se separam com a morte
e se reunem noutros agregados.
Conservam, contudo, uma
espécie de memória kármica,
resíduo de acontecimentos anteriores.
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A.R - Pode-se dizer que a ideia de reencarnaçáo e a
de ressurreiçao têm em comum responder às mesmas
necessidades existenciais do homem, às mesmas perguntas?
D.M. - Sim, mas respondem de maneira totalmente discordante. Uma e outra introduzem uma maneira original de

~

conceber o género humano, mas revelam duas antropologias
diferentes. A exemplo de teóricos ocidentais da reencarnaçao, há teólogos cristaos que tentaram conciliar estes dois
tipos de fé. Parece-me uma manobra arriscada. O diálogo
entre as religiões não passa necessariamente por compromissos destes. A ideia de reencarnação pode obrigar o
cristão a afinar a sua concepçao de existência. Mas não pode
dispensar um debate critico.
A.R. - Exactamente: quando se fala de reencarnaçao
nas nossas sociedades ocidentais, tem-se, por vezes, a
impressao de um artificio intelectual ou espiritual. O que lhe
parece?
D.M.
Se há artifício, é porque o ser humano responde
a artifícios existenciais por respostas complexas. De facto, a
ideia moderna de reencarnação, apesar dos contributos evidentes das grandes tradições religiosas orientais, apresenta
traços tipicamente ocidentais.
No hinduismo e no budismo, a vida espiritual tem por
finalidade libertar-se do ciclo infernal das reencarnações e
chegar ao estado de serenidade, o nirvana: O hindu está tao
seguro da reencarnação como de que o sol se levanta todas
as manhas. É-lhe uma evidência natural. Nao é um objecto
de fé religiosa, é uma lei da existência, uma lei penivel, que
se impõe a todos. É, de alguma maneira, o equivalente do
pecado no cristianismo; a libertaçáo dessa lei pode ser comparada a graça. A santidade, para os hindus e budistas, consiste em escapar ao pecado objectivo, para evitar mais uma
reencarnaçao.
Para os reencarnacionistas ocidentais, a perspectiva é
muito mais positiva, quase inversa. A reencarnaçáo está no
centro das suas preocupações. Não se trata de se libertarem
da reencarnaçao, mas de se libertarem pela reencarnação. É
a reencarnação que se torna alavanca, meio para atingir a
libertaçao.
A.R.
Qual é o laço entre a ressurreição dos mortos e
a ressurreiç80 de Cristo?
D.M.
Para os cristãos, a ressurreição de Cristo é o
fundamento da ressurreição dos mortos. O simbolismo da
ressurreiçao é um simbolismo judeu, que o Novo Testamento
re-actualizou, re-interpretou, de maneira espantosa e escandalosa para os judeus. A Jesus, como homem, aplicou-se
uma linguagem escatológica, como se a ressurreiçao
pudesse dizer respeito a um indivíduo e como se pudesse
acontecer na História. Há aqui uma reviravolta espectacular:
a Parusia tem lugar aqui e agora, o Reino de Deus manifesta-se agora, na Cruz e Ressurreição de Cristo.
A.R - Mais do que objecto de especulaçao e saber, a
ressurreiçiio nao é, entao, uma dinamita?
D.M.
Mais do que uma dinâmica: uma força prática.
Os cristãos acreditam que participam misteriosanrnente na
ressurreiçao de Cristo e na esperança que ela contém em
relaçao ao futuro da humanidade. A ressurreiçao é um simbolo de luta contra a morte. Significa que o mal não tem a última palavra, apesar de tudo. Mesmo se, nas nossas vidas, o
mal parece ter a última palavra, a fé crista ajuda-nos a esperar contra toda a esperança. A fé na ressurreição dá aos
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A reencarnação é uma
noção-chave da New-Age.
Faz parte duma nova
espiritualidade que desabrocha
sob os nossos olhos
e que parece
coincidir com a recusa
de se comprometer
espiritualmente em
intituiçbes religiosas
muito exteriores.

humanos recursos aparentemente nao disponíveis. Os textos
bíblicos sublinham que Cristo foi levantado de entre os mortos; a ressurreiçao também permite ao homem lutar e levantar-se. Neste sentido, é também uma insurreiçio.
AR.
Em que ficamos quanto A questão da singularidade de cada ser humano?
D.M.
Tanto na fé judaica como na crista, o ser
humano 6 único e só vive uma vez. Querer multiplicar as
existbncias e diluir os riscos por várias vidas sucessivas,
parece-me que contradiz o projecto criador de Deus e a possibilidade de ser responsável que Ele oferece a cada homem.
A história de Jesus de Nazar8 é uma história Única e linear,
um destino individual, que aconteceu para sempre e nao se
pode repetir. A ressurreiçao do crucificado também é um
testemunho do carácter Único da existência humana e do
destino único do homem perante Deus.
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A.R.
A ressurreiçao dos corpos nao se tornou, face
ao que temos aprendido com as ciências, propriamente inacreditável?
G.M.
A ressurreiçio 6 impensável se nao repararmos
que ela nos envia, em primeiro lugar, ii nossa concepçao do
ser humano e do corpo pelo qual ele está em relaçao com o
mundo. Este corpo é fruto da longa evoluçAo dos seres vivos.
Ao diferenciar-se dos seus primos, os primatas, o ser
humano n4o se levantou somente no plano físico. Levantou-se também no plano psíquico e, finalmente, espiritual. Por
isso, quando falamos de ressurreiçao dos corpos, A preciso
distinguir bem o que os filósofos chamam 'o corpo objecto" e
o 'corpo sujeito". Dotado de uma vitalidade que lhe A própria,
o corpo humano é mais do que um objecto: 8 parte integrante
de um ser dotado de humanidade, quer dizer um sujeito pensante, amante.
A.R.
Mas continua a ser um ser vivo cujo corpo está
programado para desaparecer. De um ponto de vista estritamente científico, a ressurreiç40 desse corpo nao R absurda?
G.M.
Para ver na ressurreiç80 outra coisa além de
uma resposta artificial da fé ao inaceitável da morte, é preciso
nao reduzir a identidade do homem ao seu corpo de carne,
nem fazer dele uma simples abstracçiio.
O corpo humano pertence a uma evoluç~onatural, que
lhe dá a vida e a morte. O homem deve ser reconhecido e
modesto face a Natureza. Mas também honramos a Natureza
ao considerarmos que, ao fazer aparecer o ser humano,
condicionou um ser cujo significado a ultrapassa.
A identidade profunda do ser humano nao reside numa
"alma" puramente abstracta, porque nao pode ser humano
senil0 incorporado no Universo e consciente de que o seu
corpo, absolutamente insubstituível, lhe serh tirado. Ai 8 que
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É necessário re-interpretar
a ressurreição de Cristo
tendo em conta a antropologia
contemporânea. Deixemos
de fazer a representação
de Cristo ressuscitado como
os pintores do s6c. XV,
como o corpo dum Lázaro
regressado a vida. Se Cristo
Ressuscitado fosse representável,
estaria ainda sob o domínio
da morte, e a sua ressurreição
não teria valor nem
sentido para nós.

toma toda a sua força a questao fundamental posta pela
morte: a natureza é a ultima palavra de tudo? Posso aceitar
que a Natureza me trate como uma folha de árvore, um
objecto?
AR
Responder a essa questao com a ressurreiçao
é afirmar, contra o que conhecemos das leis da Natureza,
que a morte nao é um fenómeno irreversivel ...
G.M.
A morte do corpo, enquanto fenómeno da
Natureza, 6 irreversivel. Neste piano, 6 certo que a Natureza
bate o homem. Mas é dfíal reduzir o homem à Natureza se
se admite que ele pensa uma Natureza que, ela própria, nAo
pensa; e que o homem reconhece em si mesmo e no outro
um sujeito que a Natureza trata como um objecto destinado
a desaparecer. Há aqui uma anteapaçio, por reflexao, de
que talvez a morte nao destrua todo o homem.
É certo que a morte reduz o homem ao silêncio, mas ndo
forçosamente ao nada - embora eu nao possa dizer com
certeza o que é que fica.
A.R
Esse 6 o problema .Por outro lado, as ciências
já nao afirmam que detêm a Última palavra de uma realidade
que continua encoberta. Nao conhecemos todos os estados
da materia, nem tudo a que pode conduzir a evoluçilo que
produziu a vida. Haverá, nessa programaçao ainda escondida no seio do Universo, como que uma antecipação da
ressurreiç40 dos corpos?
G. M.
Cientificamente falando, a morte nao tem remedio. O ser humano nao tem em si a informaçao nem a energia para dominar a Natureza para além da morte. Por isso,
nao podemos esperar que a morte devolva o corpo morto. Aí,
é uma perda sem disfarces, um luto para fazer. Mas os
cristaos acreditam que Cristo ressuscitado 6 a revelaçao
duma informaçao nova na história do mundo. Através de
Cristo, os cristaos sabem que a destruiçao operada pela
morte 6 temporária, porque Deus insuflou na Natureza uma
informaçao de ressurreiçao. O nosso mundo nao é o último
estado da vida.
AR.
Isso significa que reencontraremos o nosso
corpo de carne?
G. M.
Náo se pode conceber a ressurreição como um
retorno ao corpo molecular. Cristo ressuscitado, diz S. Paulo,
já nAo morre. Isto equivale a dizer que a Natureza nao tem
mais dominio sobre Ele. O corpo da ressurreiçao, no misterio
de Cristo, já nCio 6 um corpo biológico, uma carne
6 um
corpo que transcende as leis da natureza. Isso significa que
o nosso corpo nao está definitivamente condicionado pela
Natureza. O seu estado presente é transitório. O homem
ainda está em estado de g6nese.
A.R.
É um bocado abstracto ... Com que é que se
pode parecer esse "corpo glorioso" de que fala S. Paulo, e
outros depois dele ?
G. M.
Libertando definitivamente o corpo humano do
império da morte, a ressurreiçao inverte a relaçao histórica do
homem com a Natureza: já não será dominado pela
Natureza, como neste mundo. Nós temos apenas a experiência de um corpo submetido à morte; o corpo incorruptível
6 estritamente irrepresentável. Nao podemos imaginar a
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ressurreição final, porque nao podemos ter a experiênaa do
corpo da ressurreição neste mundo onde reina a morte.
Mesmo Cristo, quando se manifestou depois da Sua morte,
na0 o fez com a glória da ressurreiflo: deu-Se a ver duma
maneira acomodada ao mundo da mortalidade.
A.R
Mesmo nao podendo entrever nada, é possível
dizer qualquer coisa credível apropósito da ressurreiçao dos
mortos?
G. M.
O facto de nao podermos fazer a experiência
do corpo da ressurreiçio não suprime a possibilidade de
fazer a experiência do que nos é dado pela fé em Cristo
Ressuscitado. É necessário re-interpretar a ressurreição de
Cristo tendo em conta a antropologia contemporânea.
Deixemos de fazer a representaçiio de Cristo ressusatado
como os pintores do séc. XV, como o corpo dum Lázaro
regressado à vida. Se Cristo Ressuscitado fosse representável, estaria ainda sob o domínio da morte, e a sua ressurreiçilo nao teria valor nem sentido para nós.
Aqui está o paradoxo. O facto de o corpo ressuscitado
nao ser representável n i o torna impossível afirmar a ressurreiçáo. É mesmo essa ausênaa de possibilidade de representação que pode, pelo contrário, permitir dar-lhe um conteúdo verdadeiro. Cristo Ressuscitado 6 a manifestaçao do
poder criador de Deus. É verdade que a ressurreiçao dos
mortos não nos voltará a dar o nosso corpo-objecto. Mas
encontraremos o nosso corpo-sujeito, o corpo que fez a
nossa singularidade pessoal durante a passagem por este
mundo.
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PENSAMENTO
Edgar Morin

i

At6 meados do s6c. XX, a maior parte das ciências tinham, como modo de conhecimento, a especializaç~oe a
abstracçgo, quer dizer, a reduçao do conhecimento de um
todo ao conhecimento das partes que o compdem (como se
a organização de um todo não produzisse qualidades novas
em relaçao às partes consideradas isoladamente). O seu
conceito-chave era o determinismo, o que corresponde à
ocultaçho do aleatório e da novidade, e à aplicaç80 da lógica
das máquinas artificiais aos seres vivos e aos fenómenos
sociais.
Claro que o conhecimento deve utilizar a abstracçio, mas
também deve procurar construir-se por referência ao contexto, e, portanto, mobilizar o que se pode saber acerca do
mundo. A compreensao de dados particulares nao será pertinente seniio para aqueles que mantêm e cultivam a
inteligência geral e que mobilizam os seus conhecimentos
. do conjunto em cada caso particular. Como diz Marcel
Mauss: preciso recompor o todo". Será impossível conhecer tudo sobre o mundo, aperceber-se das suas transformaçbes multiformes. Mas, por mais dificil que seja, devem
tentar conhecer-se os problemas-chave do mundo, sob pena
de imbecilidade cognitiva - tanto mais quanto o conceito
actual de todo o conhecimento político, económico,
antropológico ou ecológico é o próprio mundo. A era planetária tem que encarar tudo pela óptica planetária. O conhecimento do mundo enquanto mundo tornou-se uma
necessidade intelectual e vital. E isto vale para todos os
cidadaos. Mas como podem ter acesso às informaçdes sobre
o mundo, e como as articular e organizar? Para as articular e
organizar é precisa uma reforma do pensamento.
Por um lado, há que complementar o pensamento que
separa com um pensamento que religue. "Complexus~i' gnifica: "o que é tecido em conjunto". O pensamento complexo é um pensamento que procura distinguir, sem contudo separar, e que procura ligar. Por outro lado, é preciso
ocupar-se da incerteza. O dogma de um determinismo universal já se afundou. O Universo não está submetido à
soberania absoluta da ordem; B o jogo e o alvo de uma
dialógica (relaçao simultaneamente antagonista, concorrente
e complementar) entre a ordem, a desordem e a desorganizaçao. Assim, a consideraçao da complexidade B religar
(contextualizar e globalizar) e aceitar o desafio da incerteza.
Como ?

"

Por um lado, h4 que complementar
o pensamento que separa com um
pensamento que religue. "Complexus"
significa: "o que é tecido em
conjunto". O pensamento complexo
é um pensamento que procura distinguir,
sem contudo separar, e que procura ligar.
Por outro lado, é preciso ocupar-se da
incerteza. O dogma de um determinismo
universalj4 se afundou. O Universo não
esta submetido 4 soberania absoluta da
ordem; é o jogo e o alvo de uma
dialbgica (relação simultaneamente
antagonista, concorrente e
complementar) entre a ordem,
a desordem e a desorganização.

'in Le Coonier de I'Unesw, Feveim de 1996
TraduçBo de Maria Adelaide P.Correia

Uma primeira via de acesso é a que nos oferecem "as três
teorias": a da informaçao, a da cibernética, e a dos sistemas.
Sao três primas inseparáveis, aparecidas no início dos anos
40 e largamente interfecundadas.
-A teoria da informaçao permite entrar num universo em
que há, ao mesmo tempo, ordem (a redundancia) e desordem (o ruído), e extrair daí uma existência nova, que é a
própria informação. Esta torna-se, entao, organizadora (programadora) de uma máquina cibernética. Quando a informaça0 indica o vencedor de uma batalha, resolve uma

incerteza; quando anuncia a morte súbita de um tirano, traz o
inesperado ao mesmo tempo que a novidade.

- A cibernética é a teoria das máquinas autónomas.
Norbert Wiener introduziu a ideia de retroacçao, rompendo
com o principio de causalidade linear e apresentando o de
anel causal. A causa age sobre o efeito, e o efeito sobre a
causa, como no termostato de um sistema de aquecimento.
É o mecanismo dito de regulaçaio, que permite a autonomia
de um sistema (no caso apontado, a autonomia tkrmica de
um apartamento em relaçio ao frio exterior). O anel de
retroacçio, a que chamamos feedback, funciona como
mecanismo amplificador, por exemplo no agravamento de
um conflito armado. A violência de um protagonista desencadeia uma acçao ainda mais violenta. Há milhares de
retroacçdes, inflacionistas ou estabilizadoras, nos fenómenos
econórnicos, sociais, políticos ou psicológicos.
- A teoria dos sistemas lança as bases de um pensamento da organização. A primeira liçáo sistémica e: "o todo é
mais do que a soma das partes". O que significa que existem
qualidades emergentes, que nascem da organizaçio de um
todo e que podem retroagir sobre as partes. Assim, a água
tem qualidades emergentes em relaçio ao hidrogknio e ao
oxigénio que a constituem. O todo é também menos do que
a soma das partes, porque as partes podem ter propriedades
que si40 inibidas pela organizaçao do conjunto.

A estas três teorias é preciso acrescentar os desenvolvimentos conceptuais trazidos pela ideia de auto-organizaçaio.
Devemos citar, a propósito, quatro nomes: Von Neumann,
Von Foerster, Atlan e Prigogine.
Na sua teoria dos autómatos auto-organizadores, Von
Neumann interrogou-se sobre a diferença entre "máquinas
artificiaisn e 'máquinas vivas". Salientou o seguinte paradoxo:
os elementos das máquinas artificiais s i o muito bem fabricados, muito aperfeiçoados, mas degradam-se rapidamente
com o funcionamento da máquina. Pelo contrário, as
mhquinas vivas s i o compostas de elementos muito pouco
fiáveis, como as proteínas, que estio em constante
degradaçio; mas estas máquinas têm a estranha propriedade de se desenvolver, de se reproduzir, de se auto-regenerar substituindo, justamente, as moléculas
degradadas por moléculas novas e as células degradadas
por células novas. A máquina artificial n i o se pode reparar a
si própria, enquanto que a máquina viva se regenera permanentemente a partir da morte das suas células, segundo a
fórmula de Heraclito: "viver da morte, morrer da vidan.
A contribuiçao de Von Foerster reside na sua descoberta
da "ordem a partir do ruído". Se se agitar uma caixa contendo cubos com íman em duas faces e dispostos a partida
em desordem, verifica-se que os cubos vaio espontaneamente constituir um conjunto coerente. Um princípio de
ordem (o íman) e uma energia desordenada, porém sufi-

Atlan concebeu a teoria do "acaso
organizado?. Volta-se a encontrar uma
dialógica ordemldesordemlorganização no
nascimento do universo a partir de uma
agitação calorífica (desordem) onde, em
certas condições (encontros de acaso)
sobrevêm princípios de ordem que vão permitir
a constituição dos núcleos, dos átomos,
das galáxias, das estrelas. Mesma dialógica
na emergência da vida, por encontros entre
macromoléculas no seio de uma espécie de
anel autoprodutor que acabará por se tornar
auto-organização viva. Sob as formas mais
diversas, a mesma dialógica, através de
inumeráveis inter-retroacções está
constantemente em acção nos
mundos físico, biológico e humano.

cientes para constituir uma organizaçao ordenada. Assiste-se à criaçao de uma ordem a partir da desordem.
Atlan concebeu a teoria do 'acaso organizador". Volta-se
a encontrar uma dialógica ordemldesordemlorganizaç~ono
nascimento do universo a partir de uma agitaçao calorifica
(desordem) onde, em certas condições (encontros de acaso)
sobrevêm principios de ordem que v40 permitir a constituiçio
dos núcleos, dos átomos, das galáxias, das estrelas. Mesma
dialógica na emergência da vida, por encontros entre macromoléculas no seio de uma espécie de anel autoprodutor que
acabará por se tornar auto-organização viva. Sob as formas
mais diversas, a mesma dialógica, através de inumeráveis
inter-retroacções está constantemente em acçao nos mundos fisico, biológico e humano.

sistema nao continuará a reproduzir-se se nós mesmos nao
formos reprodutores. Os individuos humanos produzem a
sociedade nas suas interacções e através delas; tudo o que
vai emergindo produz a humanidade dos indivíduos introduzindo-se na linguagem e na cultura.
O principio hologramático põe em evidência o aparente
paradoxo de certos sistemas, em que n i o somente a parte
está no todo, mas o todo na parte: a totalidade do património
genético está presente em cada célula individual. Da mesma
maneira, o indivíduo 6 uma parte da soaedade, mas a
sociedade está presente em cada indivíduo enquanto todo,
atrav6s da sua linguagem, de sua cultura, das suas normas.

Prigogine introduziu de outra maneira a ideia da organizaçio a partir da desordem. No exemplo dos turbilhbes de
Benard, vê-se como estruturas coerentes se constituem e
auto-mantem para além de um certo limiar de agitaçao e
aquém de um outro limiar. Estas organizações têm que ser
alimentadas com energia, têm que consumir, têm que 'dissiparnenergia para se aguentarem. No caso do ser vivo, este
é suficientemente autónomo para procurar energia no seu
ambiente, e mesmo para obter informaçio e integrar organizaçao. É o que eu chamei auto-eco-organizaçao.
O pensamento da complexidade apresenta-se, portanto,
como um edifício de vários andares. A base forma-se a partir das três teorias citadas, e comporta os instrumentos
necessários para uma teoria da organizaçao.
A seguir, vem as ideias dos quatro Autores referidos,
sobre auto-organizaçao.
Eu próprio acrescentarei elementos suplementares,
nomeadamente trés princípios, que s i o o princípio dialógico,
o principio de recursao e o princípio hologramático.

Como se vê, o pensamento da complexidade náo 6 um
pensamento que afaste certezas para instalar incertezas,
que afaste separaçao para instalar separabilidade, que
afaste a lógica para autorizar todas as transgressões. O
seu caminho 6 fazer um ir e vir constante entre certezas e
incertezas, entre o elementar e o global, entre o separhel
e o inseparável. N i o se trata de abandonar os principios
da ciência clássica - ordem, separabilidade e lógica - mas de
os integrar num esquema que 6 mais largo e mais rico. NAo
se trata de opor um holismo global e vazio a um reducionismo sistemático; trata-se, antes, de ligar o concreto das partes
à totalidade. É preciso articular os principios de ordem e desordem, de separaçao e de junçio, de autonomia e de
dependência, os quais sao, ao mesmo tempo, complementares, concorrentes e antagonistas, no seio do universo.
Resumindo, o pensamento complexo nao é o contrário do
pensamento simplificador - integra-o. Como diria Hegd, 6 um
pensamento que opera a uni80 da simplicidade e da complexidade, e revela a sua própria simplicidade. Com efeito, o
paradigma da complexidade pode ser enunciado tão simplesmente como o da simplicidade: este exige disjur)flo e
reduçio, aquele uma ligaçio que distinga.
O pensamento complexo é, essencialmente, o pensamento que integra a incerteza e que é capaz de conceber a
organização. Que é capaz de ligar, de contextualizar, de
globalizar, mas, ao mesmo tempo, de reconhecer o singular
e o concreto.

O princípio dialógico une dois principios ou noçbes antagonistas, que sao indissociáveis e indispensáveis para
compreender a mesma realidade. O fisico Niels Bohr reconheceu a necessidade de pensar as partículas físicas simultaneamente como corpúsculos e como ondas. Pascal tinha
dito: "O contrário de uma verdade n$o é o erro mas uma verdade contrária". Bohr traduz, Ct sua maneira: "O contrário de
uma verdade trivial é um erro estúpido, mas o contrário de
uma verdade profunda R sempre uma outra verdade profunda". O problema esth em unir noções antagonistas para pensar os processos organizadores e criadores no mundo complexo da vida e da história humanas.
O princípio de recursao organizacional vai para além do
princípio de retroacçáo (de retorno); ultrapassa a noçiio de
regulaçáo pela de autoproduçao e auteorganizaçao. E um
anel gerador, em que os produtos e os efeitos s8o eles mesmos produtores e causadores do que os produz. Por exemplo, cada um de nós, individualmente, é produto de um sistema de reproduçao que vem do fundo dos séculos, o qual

VISOESDO MUNDO,

DIFERENTES DE UMAS
CULTURAS PARA OUTRAS:

A segunda metade do século XX foi marcada por movimentos políticos, sociais e culturais que favorecem a heterogeneidade e a parcelizaçao. Muitas naçdes acederam A independência depois da II Guerra Mundial; as reivindicaçbes
étnicas aparecem nos Estados Unidos nos anos 60; os movimentos independentistas intranacionais proliferam actualmente (Checoslováquia,Jugoslávia, outros países).
Em todos estes casos, trata-se de restabelecer uma identidade suprimida ou ameaçada seja nacional, étnica ou cultural. Positivos em muitos aspectos, estes movimentos
deixaram-se apanhar no laço por eles mesmos armado: separavam-se (ou separam-se) em nome da heterogeneidade,
mas insistem na homogeneidade no seio do seu próprio
grupo, em detrimento dos seus próprios indivíduos.
Vêem-se por todo o lado tendências de mistura. As correntes migratórias aumentaram por razbes económicas ou
políticas; técnicos e especialistas passam as fronteiras por
outros motivos. A maior parte dos grandes países do mundo
abrigam altas percentagens de imigrantes e residentes
estrangeiros: heterogeneidade entrançada interactivamente
em cada sociedade. Toda a espécie de bens de consumo
vindos de outros países (alimentos, roupa, música, p.e.)
tornaram-se acessíveis mesmo aos que náo têm meios para
viajar.
O "eu identitário" deixou de ser simples: cada pessoa
pode actualmente compô-lo livremente, juntando elementos
heterogéneos segundo uma fórmula pessoal e original.
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O "eu identitário" deixou de ser
simples; doravante, cada um pode
compô-lo juntando elementos
heterogbneos segundo uma fórmula
individual original. A supressão
dos modos de pensar nao
dominantes é um desperdício
de potencial humano.

' In Cwnier de I'Unesco. Fevereiro 96
" Epistemólogo americano. professor universiiáriiem Tóquio, autor de
Mindscapes in Management. Use of Indnndoal Dillerences in Muiiicu~uml
Management, 1994
Tradução de Mana Adelaide P. Correia

As ciências sociais continuam a veicular noç6es já ultrapassadas, como:
1. Cada cultura 6 perfeita em si mesma e náo precisa de
ser modificada.
2. Todos os indivíduos considerados "normais" numa
dada cultura assimilaram-na de maneira homogénea.
3. Os bebés nascem com o espírito virgem, sobre o qual
se imprime simplesmente a cultura desejada.
4. Toda a cultura constitui um ambiente sao para os seus
membros "normais".
5. As reviravoltas sociais sáo traumatizantes para todos.
7. O indivíduo em contacto com várias culturas perde a
sua identidade.
Atinge-se este género de erros quando se acredita que
existe uma lógica única e universal cujo ideal é a homogeneizaçáo. Ora é a heterogeneidade que, pelo contrário, e
necessária e desejável nos processos biológicos, ecológicos
e sociais. Nestes últimos, a heterogeneidade dos modos de
pensar é indispensável.
Os modos de pensar variam com cada indivíduo, no interior dos diferentes grupos sociais e culturais; estes modos de
pensar náo sáo próprios de cada grupo, melhor diríamos que
sáo transculturais; os desvios culturais sáo devidos A dominaçáo que um modo de pensar exerce sobre os outros, por
diversos meios (influência, modificação, supressáo, recupe-

raçao, exploraçáo); é muito possível que os bebés nasçam
com o seu próprio modo de pensar. Os individuos cujo modo
de pensar nAo corresponde ao modelo dominante reagem
com a ajuda de estratbgiasvariadas: disfarçam,ou encontram
um espaço à parte, ou aceitam o modo dominante e recalcam
o seu para o inconsciente, mais ou menos definitivamente; ou
entáo revoltam-se ou tornam-se reformadores; ou emigram.
Mesmo admitindo tantos modos de pensar quantos os
individuos, os quatro modos seguintes (e suas combinações
possíveis) correspondem mais ou menos a dois terços de
indivíduos em cada cultura:
A. Homogeneidade, hierarquização, classificaçáo,
oposiçao, verdade única, rivalidade.
6. Heterogeneidade, isolacionismo, aleatório, independência, subjectividade, individualismo.
C. Heterogeneidade, interacçao, equilíbrio, assimilaçáo,
visao plural, cooperaçao.
D. Heterogeneidade, interacçao, evolução, descoberta,
visão plural, co-produção.
Os indivíduos que pensam segundo o modo A tendem a
reconduzir tudo a uma norma; procuram os princípios universais, hierarquiram e categorizam; tratam de colocar todas as
coisas numa linha entre dois pólos opostos, acreditam numa
verdade Única e náo concebem as suas relaçães com os outros senão em termos de rivalidade: para que um ganhe, é
preciso que o outro perca.
O modo B é rebelde à noção de homogeneidade.
Procuram a independência, a auto-suficiência, o arbitrário, a
individualidade e a subjectividade. Pensam que a eficácia
diminui quando as pessoas trabalham juntas.
Para o modo C, os acontecimentos determinam-se mutuamente, os efeitos agem retroactivamente sobre a causa,
por vias directas ou indirectas. Sáo as diferenças entre os
individuos que permitem a cooperação, sendo a uniformidade causa de rivalidades. Os elementos heterogéneos
agem uns sobre os outros e contribuem para o equilíbrio
duma dada estrutura para benefício de todos. Uma boa comparação é o afastamento dos nossos olhos, o qual permite
ao c6rebro criar a noção de profundidade. Pôr em comum
pontos de vista diferentes (visão plural) revela dimensdes
escondidas.
Finalmente, o modo D distingue-se do modo C porque
consideram que a interacçáo cria novas estruturas.
Pessoas que pensam de modos diferentes podem muito
bem entender-se sobre um ponto particular, embora partindo
de pressupostos tácitos diferentes, que, por sua vez, podem
estar na origem de conflitos ulteriores. P.e., várias pessoas
podem estar de acordo sobre o facto de que a descentralização é uma boa coisa, mas cada uma por razbes particulares:
A porque o país forma, de qualquer maneira, um conjunto
homogkneo e, portanto não perderá nada; B vê cada região
do país independentemente das outras; C e D aprovar40
porque sao sensíveis à ideia de heterogeneidadee acreditam
que as partes interagirão naturalmente para benefício mútuo.

Um acordo entre as partes não significa, portanto, necessariamente que a mesma lógica tenha presidido à decisao de
cada uma delas. Pode ser um acordo ilusório, fundado em
bases tácitas, causa eventual de desacordo futuro; pode conduzir cada uma das partes a julgar que as outras a enganaram deliberadamente. Por isso é que é tão importante conhecer o modo de pensar dos outros.
Para os indivíduos A, uma pessoa íntegra 6 uma pessoa
fiel a alguns princípios absolutos, qualquer que seja a situaçáo; os 6 ficam fiéis aos seus pr6prios princípios, a
despeito do que os outros digam; C e D agem em função das
arcunstincias. Podem ser levados a pensar uns dos outros
que não tem princípios...

Em cada cultura, um certo modo de pensar tende a
tornar-se dominante, infiuenaando os outros, ou modificando-os, suprimindo-os ou explorando-os. Mas nenhuma cultura se torna absolutamente homogénea, e a maior parte dos
modos de pensar ficam presentes em cada uma, mesmo que
sob formas escondidas, disfarçadas, reprimidas. Digamos, p.
e., que nas grandes épocas da arquitectura gótica ou da
música barroca, em França e na Alemanha, os artistas C e D
se refugiaram na pintura para se exprimir.
Comparar duas culturas 6 como comparar dois modos
dominantes de pensar. O Autor entende que o modo A é
dominante na Suécia, e os modos B e C na Dinamarca. Os
Coreanos reúnem fortes características do modo A; na
Indonésia, encontra-se mais o modo C. Os modos A e C
dominam no Japão; A e B nos Estados Unidos. Temos,
assim, discrepâncias que se opóem à antiga oposição entre
Oriente e Ocidente.
A relevância de determinados modos de pensar actua
também no seio das categorias profissionais, sem relaçClo
com a distribuiçao geográfica. Os contabilistas serao do
modo A, os pintores serão dos outros três modos.

Hh UM MODO DE PENSAR CIENT/FICO ?
A astronomia newtoniana foi pensada segundo o modo A;
a termodinâmica, fundada no s6culo XIX a partir do conhecimento do movimento independente das mol6culasI segundo
o modo B; os principios da cibernética, nos anos 40, segundo o modo C; e a cibernética dos anos 60 segundo uma combinação dos modos C e D.
Pesquisas arqueológicas efectuadas no Japão demonstraram que a cultura Jdmon, que principiou há 11 mil anos,
tinha numerosas características do modo D de pensar; ao
passo que a cultura Yayoi, que se lhe seguiu há 2300 anos,
foi dominada pelo modo C. A cultura Yamato, vinda da Coreia
há cerca de 1500 anos, era de dominante A. Foi este modo
de pensar que se tornou o da dasse dirigente do Japão e que
é actualmente o dominante no país. O que não impediu os
camponeses de continuarem a pensar segundo o modo C;

nem os comerciantes, que emergiram como classe A parte no
s6culo XVII, de pensarem D.
As culturas africanas pr6-coloniais funcionam segundo o
modo D. Nota-se claramente nas tradições orais que a heterogeneidade era considerada favorhvel A cooperaçáo,
enquanto que a homogeneidade era fonte de conflitos.

Ora é a heterogeneidade que, pelo contrário,
e necessária e desejável nos processos
biológicos, ecológicos e sociais. Nestes
últimos, a heterogeneidade dos modos de
pensar e indispensável.0~modos
de pensar variam com cada indivíduo,
no interior dos diferentes grupos sociais e
culturais; estes modos de pensar não são
próprios de cada grupo, melhor diriam
os que são transculturais; os desvios
culturais são devidos a dominação que um
modo de pensar exerce sobre os outros,
por diversos meios (influência, modificação,
supressão, recuperaçáo, exploração);
é muito possível que os bebés nasçam
com o seu próprio modo de pensar.
Os individuos cujo modo de pensar não
corresponde ao modelo dominante reagem
com a ajuda de estratégias variadas:
disfarçam,ou encontram um espaço
a parte, ou aceitam o modo dominante e
recalcam o seu para o inconsciente,
mais ou menos definitivamente; ou então
revoltam-se ou tornam-se
reformadores; ou emigram.

I$muito difícil As pessoas que pensam B, C ou D comunicar com os individuos que pensam A. Com efeito, convencidos da validade universal do seu modo de pensar, os A
procuram reduzir tudo a dimensdes aceitáveis para as suas
próprias estruturas mentais. Desde que a operação de
reduçao dê um resultado coerente para si, os indivíduos A
mantêm-se convencidos de que a sua interpretaçáo é a boa,
mesmo se passou ao lado do problema.
A predominância do modo de pensar A em numerosas
sociedades trava a concepç80 plural das culturas, com consequências que podemos descrever assim:
Muitas políticas de normalizaçáo fundam-se no pressuposto errado de que a diversidade A causa de conflitos, que
a paz não se pode desenvolver senão na uniformidade. É
preciso criar políticas que encoragem a heterogeneidade,
favorecendo a interacçáo dos individuos.
- A supressáo ou rejeiçáo dos modos de pensar náo dominantes A um desperdício de potencial humano.
- Nos sistemas educativos e de formaçáo profissional que
seguem uma lógica do tipo A., os individuos que funcionam
segundo outros modos de pensar estão em desvantagem ou
são excluídos, violaçao flagrante do direito de cada um A
igualdade de oportunidades em matéria de educaçáo ou de
emprego.
A tendência actual é para comparar as culturas entre si,
como se cada uma formasse um todo homogéneo. Mas todos
os modos de pensar coexistem no seio de cada cultura,
alguns retraídos em relaçao a outros. A chave do sucesso em
matéria de organizaçáo multicultural reside na descoberta de
indivíduos cujo modo de pensar n8o corresponde ao modo
dominante.
- Os fluxos migratórios têm sido interpretados em termos
de oferta e procura de máo-de-obra ou de qualificaçdes. Ora
há pessoas que emigram por razões de incompatibilidade de
modos de pensar, e 6 previsível que o número de pessoas
nestas condiçdes aumente.
- Alguns individuos ignoram que náo pensam segundo o
modo dominante e que isso os prejudica em matéria de educaçáo e de emprego. Sentem-se infelizes, frustrados, deslocados, e náo sabem a razáo. Era importante que pudessem
tomar consciência do seu próprio modo de pensar.

-

-

"DESSINE-MOI
UNE FAMILLE"3s

DA CONTRACAPA :

,

( ) Já n i o S ~ Oos modeios sociais que impõem uma
determinada família, mas os indivíduos que fazem as
famílias. (...) Sem esquecer os outros, donde a necessidade
de viver com maleabilidade e aceitar as mudanças. ( ... ) N i o
se pode viver numa família de hoje com ideias de ontem.
Há casais
amores
alianças
equipas
segmentos de vida percorridos em conjunto
amizades amorosas
amores amigáveis.
Mas, para fazer uma família são precisos pais,
portanto, crianças.
Cada um de n6s tem a família donde veio; mas s6
cria uma quando toma a responsabilidadede criar filhos.

Há muitos que suspiram pelas belas famílias de antigamente, tão mais unidas que as de hoje. Pessoalmente, prefiro as nossas tribus bric-à-brac, complicadas mas, muitas
vezes, mais calorosas.
Estamos melhor no s6c. XX: apesar das vidas profissionais exigentes, da procura correlativa de 'tempos livres", da
vontade de enriquecimento pessoal, da vida dura para ganhar o suficiente em funçio de necessidades sempre crescentes - continuamos a formar casais, fundar famílias,
gerar filhos, gostar de os ver crescer e ficar babosos quando chega a vez de eles terem filhos. Apesar de todas as
boas razbes para ficar sozinhos, para se realizar e realizar
mais, a imensa maioria obstina-se a desenhar uma família à
sua volta.

•O

Petit Prince dizia: 'Dessinemoi un éiéphant,:.

"cristiane Coiiange foi casada trh vezes, tem quatro filhos, 6 jornalista, ensaista muito publicada; e opiirnista. Retiramos alguns extractos deste livro-de-bolso de
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Continuamos a falar de situaçdes novas empregando
expressbes tradicionais. A minha mãe e a minha av6 confundiam o conforme com o conveniente. Esta avaliaçio da
moralidade pelo conformismo jB não corresponde ao cbdigo
das novas geraçbes. Pode-se ser casado e livre; concubino
e puritano; sem filhos mas em posição de pai; avb e rechm-casada, etc. Sobretudo, pode-se ser ao mesmo tempo várias
personagens que n i o têm o mesmo nome, porque existem
hB tão pouco tempo que a linguagem ainda não fez o esforço
de imaginação necessBrio.para dizer como se chamam.
No curto espaço de vinte anos, levantaram-se muitas barreiras, diversificaram-se os modelos, tornou-se cada vez
mais dificil p6r rótulos nas vidas.
Há uma revolução da tolerância, da qual não podemos
deixar de nos felicitar. Os interditos religiosos e os tabus sociais que deles decorriam perderam influência; a imensa maioria das pessoas já não julgam, n i o condenamdonstatam.
(Apesar disto, referência à ressurgência do puritanismo nos

Estados Unidos).
A minha família "patchwork", inimaginável quando eu
tinha vinte anos, modernista aos quarenta, parece agora, aos
sessenta, quase banal.
Outra revolução é a da ruptura. O divórcio é a respectiva
versão oficial, contabilizada nas estatísticas e regulamentada
legalmente. Contudo, os casais formam-se e desfazem-se
mais vezes do que os números demográficos sugerem. O
desfazer das unides de concubinos, depois de uma verdadeira vida comum; as des-co-habitaçdes de co-habitantes;
as separaçdes de celibatários que tinham conservado dois
domicílios dormindo, por vezes, juntos, escapam aos
recenseamentos mas modificam a configuração das famílias.
De há trinta anos para cá, muitas outras rev,oluçdesintervieram no nosso quotidiano e influenciaram quer a nossa
maneira de nos constituirmos em casal quer a nossa célula
familiar: a contracepção, a longevidade, a generalização de
estudos prolongados para as raparigas como para os
rapazes, a entrada maciça das mulheres na vida activa, o
conforto doméstico, as biografias "fora da lei".
I

Casamentos e divórcios
Em Portugal

Taxa de
Taxa de
% de casamentos
náo católicos
nupciaiidade (C) divorcialidade (%O)

1960
1970
1980
1990
1994

7,8
9,4
7,4
7,3
62

0, 1
0, 1
0,6
0,9
1,4

9,3
13,4
25,4
27,5
30,O

Notas:
Taxa de nupcialidade: número de casamentos ocorridos durante o ano
em causa, por mil habitantes.
Taxa de divorcialidade: número de divórcios ocorridos durante o ano
em causa, por mil habitantes.
Fonte: INE.

alguma coisa", e que se ultrapassam mutuamente (por
ascendência e descendência-transcendência).

Natali&de e fecundidade
Em Portugal

Ano

Taxa bruta
de
natalidade

Taxa de
natalidade fora
do casamento

índice
sintético
de fecundidade

1910

11012

1920

134,4

1930

145,2

3,9

1940

156,8

3,2

1950

117,6

3,2

1960

24,06

94,s

3,2

IYIU

LU,U~

ii,~

jlü

1980

16,13

92,O

22

1990

11,79

147,l

1,s

1994

11,O2

178,O

114

Notas:
Taxa bruta de natalidade: número de nados-vivos por mil habitantes.
Taxa de natalidade fora do casamento: número de nados-vivosfora do
casamento (ou ilegítimos até 19751, por mil nados-vivos, em cada ano.
índice sintético de fecundidade: número médio de crianças que cada mulher
em idade fértil (15 aos 49 anos) teria se as taxas de fecundidade observadas
não se alterarem.
Fonte: INE.
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Figura 1

A

PROCURA DO AFECTIVO

A Autora do livro faz uma citação de Bruno Ribes sobre a
necessidade Iinevitabilidade que todos temos de "existir no
plural" : "A aparente abstracção desta expressão recobre os
aspectos mais concretos das nossas vidas. Plural, de
maneira imediata, a existência da mãe que faz um corpo com
o seu filho. Plural, a vida dos pais atingidos pela doença de
um dos filhos, ou do desempregado angustiado com o futuro
dos seus. Existem no plural os que nos estão presentes na
afectividade, na consciência e no inconsciente, no imaginário
de uns e de outros; os que sãio reciprocamente, uns para os
outros, passado e futuro (memória e esperança), que participam numa história comum - aqueles entre quem "se passa

Para além da sua gratuidade, a psicoterapia intrafamiliar
apresenta outra vantagem: beneficia quase tanto o "escutador" como "quem fala". A existência de confidências e confidentes foi sempre benéfica para quem precisa de se livrar
duma angustia; e também é excelente para o ego de quem
recebe as confidências. Uma sobrinha em plena crise de
amor, que te vem procurar, porque ninguém mais a compreende, é um remédio extraordinário para a tua neura. A
conversa com a tua cunhada sobre as dificuldades com os filhos adolescentes relativiza as tuas próprias afliçaes.
Para nos proteger das angústias que nos assaltam e dos
silêncios que nos pesam na sociedade pós-moderna, a
família vertical tem longos dias diante de si. Sobre duas, três
ou mesmo quatro geraçdes, perpetua o sentimento de

pertença de que todos temos necessidade para nao nos sentirmos um simples número perdido na imensidade das multiddes anónimas. Quando tudo se torna descartável
os
amores, as máquinas de barbear, os colaboradores e os projectos de vida; quando se tem medo de deixar de ser amado
no dia em que se deixar de ser útil, há uma certeza, quaisquer que sejam as incógnitas da existência profissional ou
amorosa: a de ser filhos dos nossos pais e pais dos nossos
filhos, irmaos, tios, etc. Falamos da família próxima mas tambem dos 'adoptados".
Como a grande família tradicional jSi não era precisa para
assegurar a sobrevivência material dos indivíduos, visto que
o casal nuclear podia assumir sozinho a criaçgo dos filhos,
julgou-se que os laços afectivos se iam desagregar. Os que
assim pensaram esqueceram que os seres humanos não
vivem só de pao, de tecto e roupa lavada; para existir, têm
necessidade de se integrar na vida de outros seres humanos.
A vida só se cumpre na relaçao, e o meio familiar constitui o
universo relaciona1 mais evidente. (...) Numa sociedade como
a nossa, em que as convicções religiosas ou filos6ficas determinam cada vez menos as maneiras de viver e pensar, uma
das raras evidências da nossa condição continua a ser o laço
da parentela afectiva.
As satisfaçdes afectivas na e pela família sao uma noçao
recente, sobretudo para os homens. Até à segunda metade
do séc. XX, a família era em primeiro lugar um dever para os
pais, muitas vezes um espartilho para os filhos; as relações
entre gerações não destilavam propriamente ternura.
Quando precisava de abrir o coraçao e de tirar a sua máscara
de dignidade, o burguês do princípio do século arranjava uma
amante. A mulher e os filhos deviam ser o seu orgulho, não
a sua fraqueza.

-

Há muitos que suspiram pelas belas
famílias de antigamente, táo mais unidas
que as de hoje. Pessoalmente, prefiro as
nossas tribus bric-a-brac, complicadas
mas, muitas vezes, mais calorosas.
Estamos melhor no séc. XX:
apesar das vidas profissionais exigentes,
da procura correlativa de "tempos
livres", da vontade de enriquecimento
pessoal, da vida dura para ganhar
o suficiente em função de necessidades
sempre crescentes - continuamos
a formar casais, fundar famílias, gerar
filhos, gostar de os ver crescer e ficar
babosos quando chega a vez de eles terem
filhos. Apesar de todas as boas razões
para ficar sózinhos, para se realizar
e realizar mais, a imensa maioria
obstina-se a desenhar uma
família a sua volta.

"Sabes, Avó, eu estava sempre a falar do meu av6 com
os colegas, mas sabia bem que ele não era o meu verdadeiro
avô. Agora que vocês casaram é que ele A mesmo meu av6,
não é ? "Quando, alguns dias depois do meu terceiro casamento, um neto me perguntou isto à queima-roupa, fiquei
estarrecida. Nao tinha coragem nem vontade de o contrariar
com distinções subtis entre os "verdadeiros" e os 'por casamento". Se eu sou a sua avó e ele gosta do meu marido como
de um avô, por que é que havia de decepcionar este rapazinho ávido de autenticidade? Os miúdos têm um coração bem
grande, onde sao capazes de dar abrigo a vários avós simpáticos ...
Aliás, valoriza-se pouco o lugar do av6 na vida dos netos.
Aos pais, assoberbados pela vida profissional, falta muitas
vezes tempo para actividades de lazer com os filhos; e o avô,
mesmo um bocado duro e resmungao, é capaz de entrar em
variadas aventuras com que os netos deliram. E frequente os
homens adultos terem recordaçdes ternurentas das suas
relaçdes com o avô, e reconhecerem-lhe uma influência marcante sobre a sua filosofia da vida.

i

F

nheiros, a nova geração se inclina duas vezes mais para o
estatuto adquirido do que para o estatuto herdado. Formarão
casais entre cabeças bem estruturadas de preferência a bolsos bem recheados, procurará0 juntos os ritmos e os gestos
que respeitem as suas duas personalidades, e inventarão
modos de vida originais.
Quanto mais se envelhece, mais se compreende que a
harmonia do seu ambiente próprio vale o tempo consagrado
a arrumá-lo (por oposição B "guerrilha da desordem" dos
jovens).

Evoluçáo da taxa de divórcio, 1960-1991
Em Portugal
Div6rcioUlOW casamentos

CINCOSECTORES-CHAVE DA ATMOSFERA FAMILIAR

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

F d l M *nd,*,IWII

Figura 3

Comer, dormir, lavar-se, ter roupa adaptada A estação,
viver numa casa minimamente limpa, estar ao abrigo das
intempéries, tratar em casa os doentes sem gravidade, organizar tempos livres e férias - são tudo necessidades primordiais que ocupam o maior espaço no vivido de uma
família. Mas o primeiro objectivo é levar a bom termo a criaque, quando chegam ao mundo,
ção dos mais pequenos
dependem totalmente da nossa vontade de os ajudar a
sobreviver.
Não h$ propriamente uma família sem os filhos. Ora os filhos são uma fonte inesgotável de complicaçbes e de obrigaçbes materiais. Portanto, não há família sem complicaçdes
materiais e de organização (exigindo competências cada vez
mais sofisticadas)!

-

Evolução dos nascimentos fora do casamento, 1960.1991
Em Portugal
Percentagem de nados vivos
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Figura 4

As desigualdades ligadas ao saber serão tao gritantes
como as geradas pelo dinheiro. Os portadores de 'know how"
de todos os horizontes casar-se-ão entre si, como os ricos
costumam. Já se pode verificar que, na escolha de compa-

Nunca me senti com vontade de impôr aos meus filhos
estudos, saberes ou crenças que eles n i o tinham vontade de
seguir ou partilhar. Mas sempre estive convencida de que a
atmosfera familiar pode ajudá-los a entrar na vida com alguns
bons hábitos, alguns reflexos essenciais ao seu equilíbrio
pessoal e A sua futura integração na vida social :
1. Gosto de viver. Ninguém no mundo senão os pais,
quer dizer, a familia
pode
avós, irmãos e irmãs
explicar a uma criança que é bom estar vivo, que vale a pena
viver. Isto passa-se sobretudo ao nível do inconsciente, mas
nao esquecer que "o que não precisa de ser dito, corre ainda
melhor se o dissermos". Uma família calorosa, a quem tudo
o que se passa na Terra não é estranho, que pratica actividades comuns e interesses partilhados ajuda muito ao
apetite de viver.
0 s bébés que saem muito e vêem muita gente tomam o
gosto pelo prazer e pela autonomia. A mudança faz parte da
sua vida. Ora, nós já sabemos todos que os percursos rectilíneos, as pequenas existências tranquilas, as medalhas de
velhos trabalhadores e as bodas de ouro náo seráo a experiência comum no séc. XXI.
2. Respeito dos outros. Convencer a criaturinha que não
está só no mundo e que deve ter em conta as vantagens e
inconvenientes ligados a existência de outros seres
humanos. Psicanaliticamente, parece que é ao Pai que
incumbem os primeiros passos nesta terefa. Mas os irmáos e
irmás mostram-se os educadores mais enérgicos para a
aprendizagem da vida colectiva.
3. A chamada "boa educação". Tornar a sua própria presença o mais agradável possivel para os outros. É um trabalho familiar, ninguém substituirá a familia nesta tarefa nem os colegas, nem os professores, nem os namorados. É
um investimento constante com benefícios a muito longo
prazo.
4. O domínio da linguagem. Claro que e preciso que se
converse em familia: os miúdos ouvem, mesmo que não
escutem, mesmo que se refugiem nos códigos de linguagem
da sua tribo, que façam de conta que não entendem o nosso
dialecto. A escola tem actualmente um trabalho quase literalmente desesperado para preencher lacunas da linguagem,
ampliar o registo, facilitar a expressão.
5. A egologia. Saber que se é responsável de si mesmo e
que se deve velar atentamente pelo seu equilíbrio pessoal. A

-

-

-

egologia é uma ciência - ou, antes, uma mentalidade
que nasceu no princípio dos anos setenta. Consiste em
preservar um certo número dos equilíbrios pessoais que o
Homem, na sua vontade de desenvolvimento e progresso, se
arrisca a p6r em perigo.

REDEFINIÇAODAS PERSONAGENS E DOS PAPEIS

A Autora do livro faz uma
citação de Bruno Ribes sobre
a necessidade I inevitabilidade
que todos temos de "existir no plural":
" A aparente abstracção desta
expressão recobre os aspectos
mais concretos das nossas vidas.
Plural, de maneira imediata, a
existência da mãe que faz um
corpo com o seu filho. Plural, a vida
dos pais atingidos pela doença de
um dos filhos, ou do desempregado
angustiado com o futuro dos seus.
Existem no plural os que nos estão
presentes na afectividade, na
consciência e no inconsciente,
no imaginário de uns e de outros;
os que são reciprocamente, uns
para os outros, passado e futuro
(memória e esperança), que participam
numa história comum - aqueles entre
quem "se passa alguma coisa", e
que se ultrapassam mutuamente
(por ascendência e descendência-transcendência).

0 s sociólogos americanos distinguem a família instrumental da família expressiva. As primeiras consagram toda a
sua energia à sobrevivência quotidiana, a mulher fica em
casa, o homem tenta assegurar o ganha-pio; valoriza-se a
obediência a autoridade e a conformidade a normas de idade
e de sexo, que impregnam fortemente as relaçdes entre as
pessoas e as gerações. Estas famílias, que ainda eram dominantes em número no princípio do s6cul0, só se encontram
actualmente entre os mais fracos e pobres.
As familias 'expressivas" ocupam-se mais das relaçdes e
da comunicaçio entre os diferentes participantes, e menos
das tarefas materiais. A tónica 6 posta no "companheirismo"
afectivo e nas gratificaçdes interpessoais. Da-se menos
importância às tarefas que aos indivíduos, dos quais convem
respeitar a diversidade das personalidades.
Quanto mais diminui nos calendários do quotidiano o
tempo consagrado A sobrevivência, mais é possível e
necesshrio encontrar outros momentos fortes, outras razões
para preferir viver juntos. Se se encontram essas razdes, se
satisfazem a uns e outros, cria-se a coesao, a sensaçio de
"bem- existir" em conjunto, de gostar da partilha do espaço e
do tempo que fazem o encanto e a força das famílias harmoniosas.
Desde que as mulheres deixaram de ser "as metades" e
os homens "os chefes", andamos todos um pouco às apalpadelas, vamos buscar aos sótios das recordações gestos e
maneiras de ser que tinham êxito antigamente, mas que jh
n i o servem no contexto actual. Somos confrontados com circunstâncias sem precedentes no nosso passado familiar, e
nao sabemos, muitas vezes, como interpretar os novos
pap6is que nos couberam. 'Os outros significativosnmultiplicam-se na grande família, hh mais gerações e modos de vida
dentro do mesmo ambiente familiar. Ainda estamos a improvisar a nova harmonia, ainda estamos a aprender vidas com
mais maleabilidade e destinos mais moveis.

Nota da Tradutora :

mra1e 2
Do Caderno do Público 1996 "Portugal 1960 1 1995: Indicadores Sociais',
de Antonio Barreto e Clara Valadas Preto.
Fiauras 3 e 4
Do Caderno do Púbkco 1996 " A demografia Portuguesa",
de João Ferrão.
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DO INTERDITO
iBreves extractos do

dorsier do Nomd Uósenmteur
de 7 de Janeiro de 1998

-

Problema central: como redefinir para poder transmitir
aos mais novos duas noçóes que sao desdenhadas desde
há 30 anos: o Bem e o Mal.
No que se chamou a ideologia de Maio 68, há conquistas
que ndo se pode abandonar: o direito A homossexualidade, a
emanapaçao das mulheres, a luta contra o sentimento de
culpa em mat6ria de sexo.
6 a própria sociedade que está a fazer a crítica da permissividade de 68. E de maneira violenta, em sobre-reacção:
veja-se como, desde há três ou quatro anos, se tornam
odiosas situaçbes sobre as quais nfio se falava, em particular o incesto, a pedofilia e a violaçao.
Os anos 70 foram de uma tolerância incrível p.e., nos
livros e filmes adamados. Agora, verifico que se passou bruscamente dessa tolerância, desatenta ao sofrimento das pessoas violadas, mulheres ou crianças, para um clima de caça
às bruxas.
O nosso mundo está cheio de medos, medos multiformes, porque perdeu as referências morais, ou antes, os
códigos sociais. Quando uma sociedade perde as suas referências, quando os valores partilhados - e, sobretudo, uma
definiçao elementar do Bem e do Mal - se desvanecem,
pede-se ao Código Penal que os substitua. Se falarem com
os magistrados, dir-vos-ao que Ihes estão a pedir uma tarefa
impossível: não apenas aplicar o direito, que 6 a sua função,
mas tamb6m produzir valores, para o que nao esta0 qualificados.
Em 1964 fecha-se um longo parênteses puritano,
detestável, que durou um s6culo. A transição demográfica na
Europa corresponde ao atingir da idade adulta pelos filhos do
pbsQuerra. Há reconstruçfio, prosperidade, um enriquecimento colectivo inimaginável, a paz... - e um enorme desejo
de gozar, de se desembaraçar de todos os constrangimentos, com a reivindicaçao de individualismo permissivo em
materia sexual. O direito ao prazer substitui o dever de procriaçao.
Uma verdadeira moral nao se inscreve por leis. um conjunto de valores interiorizados e partilhados. Insisto: uma verdadeira moral, que cimente a coesao da sociedade, que permita a cada indivíduo inscrever-se na história humana e aos
pais exercer 'o poder genealógico" nao tem nada a ver com
uma ordem moral: 6 um conjunto de valores interiorizados e
partilhados.
Preso entre a reabilitaçilo do interdito e a recusa da ideia
de ordem moral, debruçar-me-ei sobre a tradição hebraica,
que estudei longamente. Para os judeus, é o interdito que
estrutura a humanidade de um homem. Nenhuma socjedade
no mundo pode sobreviver sem interditos. A utopia sexual de
68 n8o foi a primeira. Na Histdria do Ocidente, praticamente
todas as revoluçdes abriram com um período de utopia sexual. Todas caíram na violência, particularmente na violência
sobre as crianças.
Os adolescentes náo esperam dos pais que Ihes falem
nem da restauração do rnoralisrno nem dos slogans de Maio
68. Esperam que Ihes digam claramente: há coisas permitidas e coisas interditas.

-
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'Vár~osentrevistados, entre os quais o maior destaque vai para o Autor de um livro
m u k recente, ao qual, praticamente, todos os entrevistados se referem Jean-Claude
Guiilehud La Tyrannie du Pialslr, Paris. Ed du Seuil, 1998.
Traduçao de Maria Adelaide P. Correia

Interditas? O incesto, a pedofilia, a irresponsabilidade
face As crianças, a demissao parental, o nao-respeito do
outro (notoriamente, a instrumentalizaçáo do outro como
puro objecto de prazer). É preciso sair do erro incrível que se
comete há várias dezenas de anos, admitindo que a sexualidade é uma funçao como a digestão ou a respiraçao. Já
Levinas falava da 'alteridade soberana" do outro. O verdadeiro interdito, fundador, A o de nao-respeito pelos outros.
Náo é que se deva 'restaurar a familia" trata-se de a
reinventar. A família de hoje nAo tem nada a ver com a família
patriarcal e autoritdria de ontem. A soluçáo das nossas
angústias amorosas está para a frente, nao para trás.
Devemos inventar uma articulaçao nova entre a liberdade
individual de cada um; as relações de casal fundadas sobre
a liberdade e sobre o livre dom de um ao outro; e as necessidades da criança, que se estendem no tempo. Aposto com
confiança na capacidade imaginativa dos moralistas, dos filósofos, dos psicanalistas, dos pediatras, dos juristas, dos
políticos...
No fundo, o que censuro mais na vulgata hedonista A que
esquece o futuro; nao se interessa senao pelo instante. Toda
a redefiniçáo das formas da família passa, em primeiro lugar,
por uma redefinição da responsabilidade que temos para
com os filhos.
O facto de reconhecer a necessidade urgente da lei e do
interdito numa sociedade já é uma revoluçao simbólica.
Perceber que "é proibido proibir" era um slogan criminoso já
é um despertar. Uma lei náo se pode decretar de cima, no
vazio.
Uma lei é um c6digo social, que só tem efeito se tiver
carga simbolica e é a sociedade que tem de "fabricar"o simbolismo. O aparelho legislativo vem, depois, reconhecer e dar
existência legal ao que se passou no corpo social.
A "Tirania do Prazerné uma fórmula de Platáo. Ele náo é
um puritano, ama o prazer; mas, ao mesmo tempo, denuncia
os indivíduos que abdicam da vontade face aos seus prdprios
desejos.
Por que é que durante milénios, em todas as culturas, as
sociedades tomaram precauções quanto Ci sexualidade?
Porque é portadora de violências, é uma energia capaz de
desafiar todo o controlo. A regulaçáo do desejo é constitutiva
do género humano. É preciso conciliar a vontade de prazer
de cada um, que é legítima, com a necessária coesao do
grupo, quer dizer, com a necessidade de conjurar a violência
e de assegurar a filiaçao.
A nossa sociedade n8o consegue conciliar esses dois
imperativos. Sucumbimos ao relatório Kinsey de 1948, com a
ideia de que a sexualidade se mede em termos de performance; ou seja, que se deve considerar as questões sexuais
nao em funçllo do bem e do mal, da vontade e do abandono,
mas em funçao de bons e maus desempenhos. Difundiu-se
na cultura dominante uma nova ansiedade, que já n3o é a
dos interditos, mas a do disfuncionamento.
Todos os códigos sociais, por mais rigorosos que sejam
ou tenham sido, foram sempre acompanhados pela ideia de
transgressao, notoriamente através da arte. A transgressao é
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Os anos 70 foram de uma tolerância incrível
- p.e., nos livros e filmes aclamados.
Agora, verifico que se passou bruscamente
dessa tolerância, desatenta ao sofrimento das
pessoas violadas, mulheres ou crianças,
para um clima de caça as bruxas.
O nosso mundo está cheio de medos,
medos multiformes, porque perdeu as
referências morais, ou antes, os códigos
sociais. Quando uma sociedade perde as suas
referências, quando os valores partilhados - e,
sobretudo, uma definição elementar do Bem e
do Mal - se desvanecem, pede-se ao
Código Penal que os substitua. Se falarem
com os magistrados, dir-vos-ão que Ihes estão
a pedir uma tarefa impossível: não apenas
aplicar o direito, que é a sua função,
mas também produzir valores,
para o que não estão qualificados.

a margem, o jogo; porque a natureza humana nilo é aritmética, porque as sociedades têm necessidade de respiraçáo. Hd
um equilíbrio a encontrar entre a necessdria coesilo do grupo
e o florescimento individual.
J.-C. Guillebaud pôde aperceber-se da importância da
viragem actual de atitudes graças ao estudo de um percurso
de dois mil anos da história da sexualidade. Estudou inumerdveis ciclos, que passaram da permissividade ao interdito, e reciprocamente.

.

De Montaigne a Rousseau, de Freud a Lacan, fala-se dos
pais pelo direito, pelo sangue, pelo dever ou pela lei, sem
referir nunca o corpo, o afecto, os sentidos, que silo as
primeiras amarras entre filhos e pais. Nilo devem os pais, tal
como as mies, ocupar a esfera de relaçio dos seus filhos,
desde estes pequeninos? Essa esfera pode conter desde o
principio várias pessoas, n i o só as mies, mas todos os que
estilo próximos, que se ocupam do bebé - e de quem ele vai
fazendo um roteiro psico-sensorial. O pai deve ser um adulto
com a sua figura própria e próxima, reconhecível pela voz, o
cheiro, o passo; nenhuma outra configuraçilo o pode substituir. É preciso que as leis prevejam tempo para isso.

Há, portanto, uma minoria humana definida pela sua sexualidade, identificável por gostos, pulsóes, comportamentos,
estilos de vida. Em que terreno surgiu? Genktico, de história
familiar, de mimetismo, de anticonformismo, da permissividade, da liberdade? Deve-se fazer a sua história social, religiosa, política, moral, literária, linguística. Durante séculos, o
sexo dos parceiros preferidos náo definiu uma categoria
social, psicológica, nem sequer social. A palavra "homossexualidade" aparece em 1869; e "heterossexualidadensó 20
anos mais tarde. As tipologias precedentes referiam-se a
práticas, nilo a identidades.
Os actuais grupos de solidariedade homo oferecem um
espaço de liberdade efectiva, mas com o risco de tirania da
imitaçilo. Multipliquemos os espelhos para encontrar a
imagem exacta da liberdade.

-

A "Tirania do Prazer" é uma fórmula
de Platáo. Ele não é um puritano,
ama o prazer; mas, ao mesmo tempo,
denuncia os indivíduos que abdicam
da vontade face aos seus próprios
desejos.Porque é que durante milénios,
em todas as culturas, as sociedades
tomaram precauções quanto a sexualidade?
Porque é portadora de violências, é uma
energia capaz de desafiar todo
o controlo. A regulaçáo do desejo
é constitutiva do género humano.
É preciso conciliar a vontade de prazer
de cada um, que é legítima,
com a necessária coesão do grupo,
quer dizer, com a necessidade de
conjurar a violência e de assegurar a filiaçáo.

MATARAM
o PROFETA
i

Fr. Luís de França, 0.p.

Um autor contemporaneo, ao falar de Jesus, que nos convocou para esta vigília, intitulou o seu estudo do seguinte
modo: "Mataram o Profeta!". Mas isto foi há dois mil anos.
Depois, já mataram outros profetas. Há cerca de 50 anos,
assassinaram o Mahatma Gandhi. Foi em 30 de Janeiro de
1948. Eu lembro-me! E em 4 de Abril, mas de 1968, assassinaram também Martin Luther King. Não o esqueci. Eu estava. ate, no seu pais.
Nesse mesmo ano de 1968, Paulo VI, felizmente
reinante, instituiu o Dia Mundial da Paz. Foram, atA agora, 30
anos de catequese papal a favor da paz, como já tive ocasião
de enaltecer. Trinta anos de intenrençdes papais e episcopais atravAs do mundo católico e, mais ainda, do mundo
evangélico, na prossecução e defesa da paz.
Mas a guerra veio. Ela está aí. Abriu-se a caixa de
Pandora e ninguAm sabe quem a vai fechar, mas já todos
vemos que os horrores que se pressentiam continuavam lá
escondidos. Porque se consentiu, então, nesse risco?
Trinta anos não bastaram para instaurar no mundo uma
cultura de paz! A esmagadora maioria dos homens continua
a apoiar e a alimentar uma cultura de guerra, que o mesmo A
dizer, uma cultura em que se dh a pdoddade à violência, à
intolerancia, ao ódio, ao lugar sempre do mais forte, ao armamento sem parar, A acumulação de armas.
Seguramente que nós, os crentes e particularmente os
cristãos, náo podemos responder por tudo o que se passa no
mundo, quer seja o bem quer seja o mal. Mas devemos interrogar-nos em que medida o nosso testemunho de vida vai
mesmo ao encontro dos valores evangAlicos. Qual a prática
nas nossas vidas que incarna os valores do Evangelho; quais
as praticas semelhantes às que levaram à morte do profeta
que dizemos seguir?
Esta guerra passa-se em terreno crista0 e, por isso, estamos mais incomodados. É o menos que se pode dizer. Como
é possível isto em terras onde tantas cruzes estio plantadas?
E o Ódio a tomar conta de tantas vidas?
Mas a paz é possível? Muitos já andam de volta desta
lancinante questão. Para os crentes e para os cristãos, seguramente a resposta é unívoca. A Paz é um bem messianico,
A o horizonte da nossa fA, A o sinal dos discípulos de Cristo
"dou-vos a minha Paz, mas náo como o mundo vo-la dá" (Jo
14, 27).
A paz de Cristo tem exigências que se traduzem, já e
aqui, nas relaçbes entre os homens e as mulheres deste
tempo. Ser pela paz é dar lugar ao diálogo, ao amor contra o
Ódio, a não-violência face a todas as violências.
As igrejas têm um longo passado sobre as guerras e a
paz. Deixemos para as calendas as guerras religiosas,
recordemos os longos anos, séculos durante os quais a
Igreja Católica se acomodou com a teoria da guerra justa.
Mas houve um concílio que deu nova doutrina sobre a guerra - a da Constituição Gaudium et Spes; houve um papa que
fez vibrar as Nações Unidas ao clamar: "Nunca mais a guerra!"
A paz é possivel? Ou se acredita, sem reserva mental,
que sim e se constroem posturas e se tomam decisbes, que
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Esta guerra passa-se em terreno cristão
e, por isso, estamos mais incomodados.
É o menos que se pode dizer. Como B possível
isto em terras onde tantas cruzes estão
plantadas? E o ódio a tomar conta
de tantas vidas?

v80 no sentido de criar uma cultura da paz; ou se proclama a
paz nos discursos, como os senhores deste mundo, mas continua-se a privilegiar a cultura estabelecida, que é uma cultura de morte, cultura das forças da morte.
Quem apoia, quem dá prioridade nos seus trabalhos
doutrinais e pastorais a uma cultura de paz? Quem se dispóe
a correr os riscos que supde uma estratégia para a paz?
Em 1983, já vai t i o longe e R hoje t i o perto, os bispos
católicos da nação que se diz a mais rica e poderosa de Terra,
redigiram, discutiram com os seus fiéis e em todas as Igrejas
locais desses Estados Unidos uma carta pastoral sobre o
futuro da guerra e da paz. Liderados pelo cardeal Bernardin,
de Chicago, os católicos americanos, apoiados pela maior
parte dos seus bispos, quiseram dar um passo decisivo para
a paz, iniciando um processo de desarmamento.
Foram longe de mais. O cardeal Bernardin e alguns dos
seus pares silo chamados ao Vaticano, onde o secretário
de Estado, entáo o cardeal Casaroli, os leva a abdicar de
ideia táo ousada e peregrina. A Europa, diz o Vaticano,
acompanhado, aliás, de alguns cardeais europeus, n i o
pode prescindir do chapéu militar americano. Foi em 1983.
Passaram 16 anos e alguns resultados estio A vista. Mais
uma vez repito: n i o devemos pretender que todo o bem e
todo o mal depende de nós, católicos, mas alguma coisa
Cristo nos mandou fazer para testemunhar a Sua paz ao
mundo.
Por exemplo, decidiu já a Igreja formular de vez uma
doutrina sobre a náo-violência como exigência absoluta e
evangélica das bem-aventuranças? Ou continuará a desculpar-se nas infindáveis interpretaçejes dos exegetas para
saber se o Evangelho legitima a náo-violência, só porque
Jesus pegou um dia no chicote? Será que a Igreja está disposta, em todos os lugares, a apoiar os objectores de consciência militares?
Será que as Universidades católicas através do mundo,
as Faculdades de Teologia em particular, já instituíram disciplinas sobre a cultura da paz? Será que as paróquias católicas abrem as portas aos movimentos da paz, aos movimentos da náo-violência alternativa, As disciplinas da multiculturalidade e As práticas interétnicas?
Quantos cristaos através do mundo se deixam interrogar
evangelicamente sobre as suas paixdes nacionalistas, que
passam, a maior parte das vezes, a frente do seu amor pelo
Reino de Deus? Quantos pais proíbem que os seus filhos
tenham brinquedos imitando armas? Tantos outros factos se
poderiam invocar, como modos de nos educarmos numa cultura para a paz.
E depois, temos os argumentos primários daqueles que
dizem, até cansarem, que as guerras são factor de progresso e de avanço das ciências. Objectivamente, a história
pode reconhecê-lo, pontualmente. Mas um coraçao aberto
ao bem como primado do agir humano, também pode e
deve perguntar: que avanços e progressos, mesmo científicos, seria o homem capaz de atingir se, em lugar da guerra
de extermínio do outro, fizesse guerra a fome, à falta de
água para todos, a educaçao para todos? E depois ainda

lhe fica o espaço sideral para explorar e alimentar os seus
sonhos de grandeza.
A paz é possível? Sim, se nos convertermos, individual e
institucionalmente, a uma cultura da paz e abandonarmos os
caminhos dominantes de uma cultura da morte, que conduz
inevitavelmente á guerra.
Nesta Pdscoa de 1999, em fim de milénio, a hidra da
guerra alçou a sua desventurada cabeça. Nbs acreditamos
que, no futuro, a paz de Cristo vencerá mesmo no horizonte
desta Terra, mas para tanto B necessdrio, e desde já,
começar a longa caminhada de uma cultura da paz em todos
os povos e todas as sociedades, principiando pelo testemunho das comunidades cristás no mundo!
'Deixo-vos a paz, a Minha paz vos dou; náo vo-la dou
como o mundo a dá. Náo se perturbe nem se intimide o vosso
coraçáo. V6s ouvistes o que vos disse: vou e retorno a vós.
Se Me amásseis, alegrar-vos-ieis por Eu ir para o Pai, porque
o Pai R maior do que Eu" (Jo, 14, 27-28).

Os Piratas do Sec.XX

A Nova Ordem Internacional

in Grande Reportagem, Janeiro 99

in Visdo, 1 Abril 99.

Barata-Feyo

Freitas do Amara1

No âmbito das negociações para o rec6m-fracassado
Acordo Multilateral sobre o Investimento, que decorreram na
OCDE, organizaçao a que Portugal pertence, o cerne do
debate passava pelo compromisso de os Estados-membros
entregarem incondicionalmente qualquer riqueza nacional,
sob forma de "activo", a qualquer investidor que propusesse
comprá-la.
Substituindo as leis votadas pelos parlamentos e sancionadas pelos tribunais públicos, alguns "árbitros" da
Câmara de Comércio Internacional fixariam, nomeadamente,
as indemnizações a que os "investidores" teriam direito, caso
alguma legislação nacional ou internacional os impedisse de
fazer lucros!
Este acordo, abortado ao fim de três anos de negociaç6es mantidas secretas durante quase um ano e meio
pelos Estados-membros da OCDE e as maiores multinacionais do mundo, ameaçava, segundo a presidente da
Comissão Económica Exterior do Parlamento Europeu, "privatizar o poder legislativo e fazer prevalecer o direito comercial sobre o direito publico". O direito dos povos a disporem
de si próprios cederia assim lugar ao "direito dos investidores
a disporem dos povos".
O abandono definitivo das negociaçdes deveu-se em
primeiro lugar a uma mobilizaçao sem precedentes, designadamente via Internet, de associaçdes de cidadãos e de
organizações não governamentais, na Europa, na América e
na Ásia, que se insurgiram contra esta tentativa de pnvatizaçáo da soberania. As multinacionais não se enganaram,
aliás, no inimigo e apontaram-no a dedo na Última reunião
organizada em Genebra pela Câmara de Comércio
Internacional. "A emergência de grupos de activistas", diz a
declaraçáo adoptada, "ameaça enfraquecer a ordem pública,
as instituiçdes legais e o processo democrático. [...I E preciso
estabelecer regras para clarificar a legitimidade dessas organizaçdes não governamentais, que pretendem representar
vários sectores da sociedade civil"...

Durante décadas, a ordem internacional assentava em
alguns princípios fundamentais: o respeito pelo Direito
Internacional, a nao-ingerencia nos assuntos internos de
cada Estado, a igualdade entre Estados soberanos, a renúncia ao uso da força salvo em caso de legitima defesa contra
qualquer agressão actual ou iminente, e a reserva exclusiva
das operaçdes de manutenção da paz aos capacetes azuis
da ONU ou, a titulo excepcional, a coligaçdes multilaterais de
países agindo com mandato do Conselho de Segurança.
De repente, e de há um ou dois anos para cá, a situaçao
modificou-se por completo [...I; e as competências legais do
Conselho de Segurança passaram a ser ignoradas ou desrespeitadas, com manifesta subalternizaçao da ONU. A
NATO deixou de ser uma organizaçáo defensiva para se
transformar em força de intervenção punitiva, que actua sem
qualquer cobertura nos textos jurídicos vigentes. [...I
Como se deu esta espantosa (e perigosa) transformaçao? Penso que ela ocorreu em três fases. Primeira: o
desmoronamento da Uniao Soviética e o fim do comunismo.
Segunda: a arrogância imperial dos Estados Unidos, convertidos de repente na Única hiperpotência mundial. Terceira: a
campanha persistente das organizaçdes humanitárias
europeias a favor do 'direito de ingerência" dos Estados
fortes nos assuntos internos dos países pequenos em guerra
civil ou em desagregação territorial, a fim de fazer respeitar
os direitos humanos das populações minoritárias, ou dos
mutilados de guerra, ou dos refugiados. (...I
Que pena faz ver as oportunidades da paz postas de lado
por governantes sem envergadura de estadistas. Que
perigoso deitar por terra dez anos de pacientes esforços para
tentar construir uma parceria estratégica válida entre o
Ocidente e a Rússia e os seus aliados tradicionais. E que
estupidez crassa constitui cavar ainda mais fundo o fosso
entre o Ocidente de tradiçao crista e o mundo de civilizaçio
islâmica, em vez de estabelecer entre ambos laços sólidos de
confiança e cooperaçao duradoira. [...I

Olhares Cruzados

Em Guerra contra a Guerra
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Gabriel Ringlet,
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Temos necessidade de palavras para nomear Deus e de
gestos para O honrar, mas o risco é fechá-lo ai. Ora Deus
está para lá de Deus, para alem das nossas representaçiles.
Pela sua interpelação critica, o ateismo dá a Deus uma liberdade que a religiao nem sempre Lhe oferece. Assim nos permite purificar o nosso olhar sobre um Deus que é mais vezes
prisioneiro da religiao do que nós temos consciência. Eu
penso que Jesus se insere verdadeiramente neste espírito,
que Lhe permite sair do Templo, deixar o c&. Jesus oferece
a Deus o espaço da laicidade. Para Jesus, Deus arrisca-se
numa proximidade espantosa com a humanidade. Isto era
tão surpreendente naquela época que constituiu uma das
razbes da Sua condenaçao à morte.
Para mim, o ateismo mantém-me acordado. Não me permite nada de preguiça espiritual, obriga-me a nunca renunciar à paixão de compreender. Demasiadas vezes, os
cristaos nao deixam lugar para a inteligência das coisas, que
vem dialogar com a emoção (a qual é fundamental na
religiio). Mesmo quando há excessos de racionalismo puro e
duro, a confrontaçilo com o ateismo permite que o cristianismo se compreenda melhor a si próprio. Além disso, têm
ambos um ponto em comum: representam uma ruptura radical com a idolatria, com o sagrado arcaico. Não foi por acaso
que os primeiros cristaos foram considerados ateus, em
Roma...

du rehgionr, Maio 99.

[Resumo)

Anna Kima, sudanesa do sul. Perguntam-lhe se pratica o
diálogo inter-religioso, e ela responde serenamente que nio.
"No contexto actual do sul do Sudao, as belas declaraçbes e
os grandes discursos seriam muito mal recebidos. Continuam
os combates violentos entre o regime islamista do norte e a
rebeliao do sul; e entre as pr6prias tribos do Sul. Há crianças
que morrem de fome, há mães que nao conseguem amamentar, os homens morrem na guerra".
Todas as províncias do sul conhecem esta mulher
longilínea, altiva, que se considera uma mulher de acção com
a Única arma do seu bom-senso. Percorre incansavelmente o
seu pais, vai batendo As portas, instala-se nas praças das
aldeias. Trabalha para reunir. Reunir quem?? As mulheres,
todas as mulheres.
'NA0 Ihes peço a identidade, nem a religiao, nem a tribo.
Tento A que descubram as suas afinidades. Nada se parece
mais com uma mulher que dá a vida e se bate pelo bem-estar
dos filhos do que uma outra mulher, nas mesmas condiçbes.
Os nossos homens já mostraram os seus limites. Estão
demasiado ocupados em matar-se mutuamente, por razbes
que cada um deles provavelmente ignoran.
Casou em 86, foram viver para o sul do Sudao, mas a
guerra fê-los fugir ... para a Etiópia, donde um nova guerra os
enxotou em 91. Dai para o QuAnia, a pé, em condiçbes de
horror. 'A minha volta, de que falavam os refugiados?: Quem
tem a culpa?! Cada um defendia a sua etnia ou a sua religiao,
e acusava as outras. Eu achei que tinha que inverter a
questAo. Inscrevi-me no N w o Conselho das Igrejas do
SudAo, com base no QuAnia. Trabalhei na recepçao das pessoas desesperadas; fui intbrprete em delegaçbes humanitárias ao SudAo. Entretanto, o meu marido desapareceu
para a guerra, sem aviso; e não sei delen.
Agora a sua guerra é reunir as mulheres, de diferentes
etnias e religibes. Pdem em comum o que sabem e as energias que ainda têm, lançam-se em projectos de desenvolvimento. Pescam no Nilo ou trabalham na agricultura das suas
margens; as crianças brincam e estudam juntas. 'Estes vão
ter menos tentaç6es de se guerrear! A força de viverem juntos, deixam de ter fantasmas sobre as etnias e as crenças
dos outros, deixam de ter medo" .

O irmio Bruno estava a rezar e o coaxar da r i incomodava-o. Queria esquecer aquele barulho, mas não conseguia. Gritou, da janela:
Silêncio!! Estou a rezar!!
Frei Bruno era santo, por isso foi logo atendido. Todas as
criaturas vivas retiveram as suas vozes, para criar um silêncio favorável B oração do frade.
Mas outro barulho começou a interferir com a sua oração
- uma voz interior que dizia:
Pode ser que Deus tenha tanto gosto no coaxar da rã
como no canto dos teus salmos.
Bruno replicou B voz:
- O que é que Deus pode encontrar de agradável no
coaxar da rã?
A voz recusou-se a desistir e respondeu:
Para o que pensas tu que Deus inventou o barulho?
Bruno decidiu saber porquê. Chegou à janela e mandou:
- Cantem!
Levantou-se no ar o barulho ritmado daquela rã e de
todas as r i s da vizinhança. E, B medida que Bruno ia dando
atenção ao som, as vozes deixaram de o irritar e verificou
que, deixando ele de as impedir, aquelas vozes enriqueciam,
de facto, o silbncio da noite.
Com esta descoberta, o coração de Bruno bateu em sincronia com o Universo. Pela primeira vez na sua vida, compreendeu o que queria dizer "rezar".

-

-

-

0 PADRE QUE NAO PENSAVA MAL DE NINGUÉM
Era uma vez um padre t i o santo que nunca pensava mal
de ninguém. Um dia, sentou-se num restaurante para beber
um café Única coisa que podia, naquele dia de jejum e
abstinbncia - e viu, com grande surpresa, um jovem da
paróquia a devorar um bife enorme na mesa vizinha.
- Espero não o ter escandalizado muito, padre - disse o
jovem a sorrir.
- Naturalmente, esqueceste que hoje é dia de jejum e
abstinênaa disse o padre.
- Não, não, lembrei-me muito bem.
- Entio, é porque estás doente e o médico proibiu-te de
jejuar.
- Nada disso. Estou óptimo de saúde!
O padre levantou os olhos ao céu e disse:
- Grandes exemplos nos dá esta geração, Senhor! Vês
como o jovem prefere admitir as suas faltas em vez de mentir!

-

-
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A PROVIDENCIA

TINHA A CERTEZA DE QUE VIRIAS

EM TRES BARCOS SALVA-VIDAS

Um padre estava sentado à sua mesa de trabalho, a escrever um sermio sobre a Divina Providência, quando ouviu
como que uma explosao. Viu logo pessoas em pânico a correrem de um lado para o outro e descobriu que a barragem
acabava de ceder, porque a ribeira estava demasiado cheia.
Começaram a evacuar a zona, levando dali a populaçao.
O padre viu que a água começava a subir na rua, já junto
da sua casa. Reprimiu com dificuldade um movimento de
pânico, mas conseguiu dizer a si mesmo: 'Estou a preparar
um sermáo sobre a Divina Providência e está a ser-me dada
a ocasiao para p6r em prática o que vou pregar. Nao vou fugir
com os outros. Vou ficar exactamente onde estou e entregar-me com confiança à providência de Deus para me salvar."
Quando as águas atingiram o nível da sua janela, um
barco cheio de gente passou mesmo ali.
Embarque, padre! - gritaram-lhe.
- Nao, meus filhos: entrego à providência de Deus o
cuidado de me salvar.
Mesmo assim, decidiu-se a subir para o telhado. Quando
a água jh chegava a essa altura, passou outro barco, de novo
o chamaram e ele voltou a recusar.
Desta vez, trepou até ao amo da torre sineira. Quando a
água lhe chegava aos joelhos, mandaram um oficial num
barco a motor.
Náo, obrigado, senhor oficial disse o padre com o seu
sorriso mais calmo -, tenho confiança em Deus. Ele n3o me
vai deixar afogar.
Quando finalmente se afogou e chegou ao Céu, a
primeira coisa que fez foi queixar-se a Deus:
- Tive confiança em V ~ SPorque
!
náo fizestes nada para
me salvar?!
Oh disse Deus entáo Eu nao te mandei três barcos?!...

-

O meu amigo nao voltou do campo de batalha, senhor
oficial. De-me autorizaçao para sair e ir procurá-lo.
AutorizaçAo recusada disse o oficial. N6o quero que
arrisque a vida por um homem provavelmente morto.
O soldado foi, na mesma. Uma hora mais tarde voltou,
mortalmente ferido e arrastando o cadáver do amigo.
O oficial ficou furioso.
- Já lhe tinha dito que o seu amigo estava morto. Agora
perdi os dois. Responda-me: valia a pena sair para ir buscar
um cadáver?
O moribundo respondeu:
- Com certeza, senhor. Quando o encontrei, ainda estava
vivo. E disse-me: 'Jack, eu sabia que tu havias de vir."

-

-

-

-

- -

0 QUE SE Hh+E

Uma familia estava a passar um belo dia na praia. Os
miúdos andavam a tomar banho e a construir castelos de
areia, quando apareceu ao longe uma velhinha. Tinha os
cabelos sem cor, todos despenteados; as roupas estavam
sujas e rotas. Ia murmurando para si mesma e apanhava
algumas coisas da areia, metendo-as num saco.
0 s pais chamaram as crianças para junto deles e disseram-lhes que nao se aproximassem da mulher. Ela passouIhes ao pé, sempre a apanhar coisas, e sorriu à família.
Ninguém lhe respondeu.
A velha tinha tomado como sua missao, para o resto da
vida, apanhar os bocados de vidro espalhados na areia, para
evitar que os meninos se cortassem nos pés...

SALVAR EM PRIMEIRO LUGAR

Três adultos estavam a tomar o café da manha na cozinha, enquanto as crianças brincavam no chao. A conversa
derivou para a questáo do que se havia de fazer em caso de
perigo. Todos os adultos afirmaram que a primeira coisa que
fariam era salvar as crianças.
De repente, a válvula de segurança da panela saltou, com
grande explosão de vapor no compartimento. Em segundos,
todos os adultos fugiram da cozinha ... e os meninos continuaram a brincar.

A TRANSFUSAO

-

A VELHA QUE APANHAVA OS VIDROS NA PRAIA

-

DE SANGUE

Uma menina estava a morrer de uma doença de que o
seu irmáo de oito anos tinha escapado havia pouco tempo.
O médico disse ao menino:
Só uma transfusao do teu sangue pode salvar a vida da
tua irmá. Estás disposto a dar-lhe sangue?
Os olhinhos do rapaz escancararam-se de medo. Hesitou
um instante, mas, depois, disse:
- Está bem, doutor, vamos a isso.
Uma hora depois de ter dado sangue, ele perguntou,
muito hesitante:
- Doutor, quando é que eu vou morrer?
Foi s6 entao que o médico compreendeu o medo do
menino: tinha pensado que, ao dar o sangue, daria a sua vida
para salvar a da irmã.

-

Louis Simon

i

Nos evangelhos sinópticos, é essencialmente através das
Suas parábolas que Jesus nos revela o segredo de Deus.
Quando as examinamos a todas, descobrimos uma enorme surpresa, verdadeiramente uma novidade: há toda uma série de
parábolas construida sobre o mesmo tema - a partida de Deus,
o Seu afastamento voluntário: "( ...) A como um homem que parte
em viagem e delega todos os poderes nos seus servos."
Evangelho novo, que exige muita coragem da parte de quem o
quer anunciar num meio tao religioso como Israel, e que exige
muita fé se se quer viver dele. "O Senhor que Eu anunao é
Aquele que vos deixa, toma as Suas distancias, vai para
longe..."
É como que um refrão, retomado muitas vezes por Jesus,
uma das constantes da Sua mensagem. Ou é um homem que
aluga a sua vinha e vai para longe durante muito tempo; ou é um
rei que vai confirmar a sua investdura num país longínquo; outro
que vai para longe celebrar as suas núpcias; um pastor que
deixa o rebanho no deserto; um semeador que não está lá para
defender o seu campo quando o inimigo chega para semear a
má semente; um chefe de companha que se põe a dormir 6
popa do barco quando a tempestade ameaça...
De cada vez, fica assim revelado um estranho segredo do
Deus do Evangelho: o Seu recuo deliberado para criar espaço
de liberdade para um homem livre. Como se dssesse: 'Afast~
-Me e confio-vos tudo o que é Meu. Náo o faço para me afastar
de vós, mas porque vos amo."
uma novidade radical. Em todas as religides do mundo,
mesmo nas confiss6es cristãs, Deus está sempre por perto,
onde quer que se vá omnipresente, inevitável, incontornável.
Nada Lhe escapa. Sabe tudo. Vigia tudo. Controla tudo. Vê e
ouve tudo, até as coisas mais secretas. Conhece de antemão
mesmo as coisas que ainda não foram ditas.
Para Jesus, é uma falsa visão de Deus. Porque o Deus verdadeiro é O que tem confiança em nós e nos quer exercitar
numa liberdade responsável. Abre diante de nós uma liberdade
possível e faz-nos totalmente confiança. Uma destas parábolas
fala mesmo de "entregar todos os poderes". Parece o poema
bíblico dos primeiros dias do mundo, em que Deus vai repousar
ao séúmo dia (que e, de resto, o primeiro dia do homem), para
que a Sua criatura aprenda a estar sozinha, imediatamente
responsável pela sua própria existência, de decisão livre. Ele
estd lá, mas um pouco 4 margem, para não pesar sobre o
homem com todo o seu peso de Deus!
É o projecto "anü-religioso" de Jesus: tornar o homem possível, quer dizer, emancipado e adulto. Quer que o homem consiga avançar por si, sem ir sempre de mAo dada. Tal como é
preciso que a mãe e o pai recuem (com os braços amplamente
abertos) diante da criança que ensaia os primeiros passos,
porque 6 sem eles que andará, será e viverá. Aprendizagem da
liberdade, porque o Senhor quer o homem de idade adulta, libertado, descolonizado, actor responsável da sua vida.
Jesus não veio denunciar os deuses alienantes de outras
religides para tomar o lugar deles. Quer o caminho livre. Veio -nos anunaar este evangelho perturbador:"Vivei diante de Deus
como se não tivésseis deus; tomai a vossa histdria nas vossas
próprias maos."

-

De cada vez, fica assim revelado
um estranho segredo do Deus do Evangelho:
o Seu recuo deliberado para criar espaço
de liberdade para um homem livre.
Como se dissesse: "Afasto-Me e confio-vos
tudo o que é Meu. Não o faço para me
afastar de vbs, mas porque vos amo."
É uma novidade radical. Em todas as religiles do
mundo, mesmo nas confissões crias,
Deus está sempre por perto, onde quer que
se v4 omnipresente, inevitável, incontornável.
Nada Lhe escapa. Sabe tudo. Vigia tudo.
Controla tudo. Ve e ouve tudo, até às coisas
mais secretas. Conhece de antemão
mesmo as coisas que ainda não foram ditas.
Para Jesus, é uma falsa visão de Deus.

-
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Uma experiência vivida confiada a Marie-Christine Ser *

Tenho trinta e quatro anos , e sou dentista na C6te d'Azur.
Boa clientela, roupa chique, carro 'fun", moradia confortável.
A minha filha de três anos 6 uma bonequinha adorável.
A minha adolesc&ncia foi mais do que caótica. Fiz
grandes asneiras; os meus amigos eram, para dizer o menos,
escabrosos. Acho que escapei por um triz; os restos de cultura camponesa que havia em mim contribuiram certamente
com algum bom-senso para que eu na0 explodisse completamente.
Quando abri consultório, a vida ficou um pouco mais sensata - mas vazia, no fundo de mim. Um amigo tinha-me falado da franco-maçonaria, que me intrigava. Resolvi lançar-me na aventura; depois se veria!! Deitei-me ao trabalho, li,
puz ideias em ordem. Tamb6m tive que aprender a ter
paciência e a calar-me
o que nao era o meu género ...
Na obediência em que entrei, presta-se juramento sobre
a Bíblia. Segui com aplicaçao as primeiras etapas da iniciaçso maçónica. Depois, passei do grau de companheiro ao
de mestre. Espantoso!! Vivi esses momentos com uma intensidade que jamais experimentara. Abriu-se em mim um
espaço, como uma terceira dimensao. A minha vida dilatou-se. Compreendi, num instante, que sou muito mais do que o
meu corpo, infinitamente mais!! Estava atordoado. Leve,
livre, rico com a minha nova descoberta!! Flutuei algum
tempo nessa imensa felicidade.
Claro que as tenazes da vida quotidiana se apertaram de
novo. Mas jA nada 6 como dantes. As pessoas que recebo no
consultório, amigos, família, as outras pessoas em geral,
ressoam dentro de mim doutra maneira.
Estou numa fase de grandes preocupaçbes familiares; o
equilíbrio do nosso casal ameaça romper. Sofro porque vejo
o descalabro dos meus erros e dos meus sonhos; tenho
medo. A minha pequenina s6 quer amar a vida, precisa de
equilíbrio e de paz. E eu vou a empurrá-la para uma vida
complicada.
Contudo, diante das minhas dúvidas graves e dolorosas,
sou uma pessoa diferente. Era t i o impulsivo !!; estaria agora
cheio de fúria e de angústia. Mas o que me acontece nao 6
nada disso: estou capaz de ver todas as realidades que constituem a minha vida . Estou pronto para ser paciente, esperar, deixar o tempo que a minha companheira precise, deixar
tempo para a nossa relação evoluir
construir da melhor
maneira o que pudermos viver. É verdade que atravesso uma
provação, que me magoa enormemente mas não me destroi.
Alguns instantes foram suficientes. O espaço que descobri em mim aumentou o meu olhar: Agora, habitar a minha
vida e comigo.

-

Viver é uma aventura, a passagem
imprevisívelpara coração do seu ser.
A i é que se encontra o nosso oiro, a nossa
riqueza; aí é que podemos produzir estrelas...
Evocamos aqui percurso extraordinário
de um homem que não era extraordinário.
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J. M. Silva Rosa
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pedreiros, teve curiosidade
de saber como A que a obra
estava a andar, qual era o empenho e o esmero que os
pedreiros punham na mesma, etc.
PGs-se, assim, a caminho do local onde estava a crescer
a nova abadia. Esta ia já a meia altura, mas nalguns sítios
parte das fundaçóes encontravam-se ainda à vista; noutros,
os contrafortes laterais emprestavam já ao conjunto uma
sinaíbca solidez de pedra. No que seria a Abside oriental,
hemicircular, deixava-se advinhar já a pontiaguda agulha que
dali se lançaria ao c&, ao lado dos absidíolos das capelas
laterais. E por todo o lado viam-se homens a trabalhar em
grande azáfama: uns transportavam pesadas pedras para a
base de um arcobotante, outros instalavam andaimes no
transepto; aqui algum acertava uma pedra-mestra de um portal com a couceira, acolá um outro estava a polir uma figura
da Virgem que um nicho de coluna abrigaria, e outros dois
ainda entre-ajudavam-se a fechar um pegao.
Admirado perante esta Iiturgia de pedra, o abade reparava na perfeiçao com que as pedras se encaixavam umas nas
outras Muito se espantava que nem sequer fosse preciso
cortar lasca de qualquer ponta! Uma estranha e admirável
harmonia pre-estabelecida parecia presidir à construçao
desta obra de Deus! E, de facto, os assentadores da pedra,
as ordens de Pierre de Montreuil, o mestre, apenas iam
dispondo as pedras, porque os transportadores traziam-nas
já talhadas e trabalhadas: era só necessário assentá-las no
lugar certo, e ei-Ias, encaixadas na perfeiçao. A destreza dos
assentadores deixava-o quase boquiaberto. Que saber! Que
experiência! Mas aos poucos muito mais se ia espantando o
abade só de pensar que alguém era capaz de, previamente,
cortar todas as pedras A medida do lugar que iriam ocupar,
sem precisar sequer de ver a obra a crescer Quis saber do
mestre-arquitecto como tal era possível e quem fazia esse
trabalho.
De Montreuil sorriu, e perguntou-lhe se nao conhecia o
trabalho dos canteiros. Que sim, respondeu, mas nao sabia
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que trabalhavam longe da obra... EntAo ele explicou-lhe: à
medida que a pedra vai sendo arrancada do ventre daquela
montanha que começa logo ali, no outro lado do vale, sao
eles, os meus homens, exímios mestres na arte do corte, que
lhe vi40 dando forma, cortando aqui, aparando ali, afeiçoando
cada uma delas à medida exacta do seu futuro lugar.
Muita curiosidade sentiu o abade de falar com tais homens, cuja cidncia era fazer falar a pedra... Por uma robusta ponte secular passou para o outro lado do Aubois, caudaloso afluente do Loire, bordejado de salgueiros e amieiros,
onde costumava cantar o rouxinol pela Primavera, e
começou a subir a montanha até ao local de onde a pedra
estava a ser extraída.
Olhando para trás de vez em quando via ao fundo,
emergindo como titas a sair da terra, os contornos da futura
abadia, avultando já, virados a nascente, o ambulatório e as
capelas adjacentes. Saint-Amour sentia o coraçao a arder de
entusiasmo por esta sua obra. Sem dizer quem era, foi-se
aproximando dos canteiros que, com maço, escopro, fio, da
pedra bruta iam fazendo tais maravilhas.
Encontrou um primeiro canteiro e perguntou-lhe:
Entao, o que estás a fazer?
Nao está a ver? Mato-me a trabalhar!
Continuou a subir e mais acima, num novo entalhe,
encontra outro canteiro. Faz-lhe a mesma pergunta:
- EntAo e tu, o que é que estás a fazer?
- Estou a trabalhar esta pedra para ganhar dinheiro
e poder sustentar a minha mulher e os meus seis filhos!
O abade ia-se interrogando como era possível alguém
fazer coisas tao belas e maravilhosas com tais disposiçdes...
Já cansado, chegou, por fim, ao cimo da pedreira. Aí um
pedreiro, com a leveza do voo de uma andorinha, golpeava
um pedaço de granito e aparava com o escopro a pedra que
estava destinada a ser o fecho da ogiva maior, por cima do
Altar central, no santuário.
Perguntou-lhe o abade, repetindo a pergunta anterior:
- Diz-me, o que é que estás a fazer?
- O que A que eu estou a fazer!?
O canteiro pára um pouco, limpa o suor que lhe escorre
pela face, olha para o fundo do vale com um brilho no olhar,
e responde como se estivesse a rezar:
- Estou a cumprir a obra da minha vida! Nao vês ali
ao fundo do vale aquela abadia que está a ser construída?
Pois sou eu que a estou a construir; sei exactamente onde
vai ficar cada pedra que talho. Tu vê-la apenas ao surgir, mas
eu vejo-a já agora, toda inteira, aqui, perfeita, na minha ideia.
Esta pedra que vês, que eu estou a cinzelar, será o fecho da
ogiva central. Vês o que desenhei nele? Um alfa e um
dmega. Porque fui eu que o talhei, vou com ele; vou tornar-me imortal como ele. Por isso, é que esta pedra e aquela
abadia, que vês ali ao fundo, sao a minha vida, sAo a minha
obra e o meu louvor a Deus.
E ao entardecer, já no mosteiro, depois de rezar
Vésperas com os seus monges, e meditando em mais um dia
que o Senhor lhe concedera, Germain Chassenay du Saint-Amour, transfigurado, deu graças e compreendeu.
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José Centeio
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ue a violência infanto-juvenil se reveste de uma crueldade
cdda vez maior e se vai tornando quase vulgar, parece ser
uma ideia que ganha corpo nas nossas mentes e se vai alojando nas brechas da nossa consciência. Choca-nos que
seres que julgávamos ainda na idade da inocência tenham
mentes t i o perversas; surpreende-nos a gratuidade e a
crueldade dessa violência. Tentamos compreender o que se
nos apresenta como absurdo, racionalizá-lo e, finalmente,
rotulá-lo. O que mais nos assusta nho é tanto o acto em si
mesmo, mas a nossa incapacidade para o catalogarmos,
para o racionalizarmos. Racionalizar significa enquadrar nos
nossos padrbes de análise, confiná-lo ao espaço da nossa
moral, pois só assim conseguiremos - ou julgamos conseguir
- controlar todas as suas variáveis. Esse medo que nos
assombra é a medida exacta da nossa impotência.
Quando algum destes casos acontece, logo se multipiicam os debates, os artigos, os intervenientes, os especialistas e de repente todos parecem ter opiniio sobre algo que
preferem ignorar. Dir-se-ia uma espbcie de exorcismo de um
mal que sabemos existir, mas que preferimos ignorar, salvo
quando, de uma forma ou de outra, nos sentimos atingidos
pelas suas manifestaçbes. A indiferença ou o esquecimento
consentido sAo ludibriados e fingimos surpreender-nos criando a falsa ideia que esses actos, que tanto nos chocam,
nasceram do nada, fruto de artes mágicas ou mesmo
demoníacas. Preferimos ignorar para n i o termos que
enfrentar. Por isso os debates sAo deturpados pela necessidade de passarmos uma esponja pela nossa consciência
demasiado acomodada. Assim, esses debates, impostos
pela necessidade mediática do momento, transformam-se
em autênticas armadilhas que impedem uma reflexa0 serena
sobre este tipo de violência.
Uma das armadilhas é pensarmos que todos nbs estamos do lado intocável do Bem, enquanto os outros esta0 irremediavelmente perdidos, porque optaram pelo caminho do
Mal. 6 evidente que nem todos se colocam da mesma forma
perante os factos ou os analisam do mesmo modo, mas
todos nos colocamos do lado intocável da barreira. Enquanto
uns desculpabilizam ou (des)responsabilizam os seus
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EM QUALQUER 1' DE MAIO
DO RESTO DA MINHA VIDA,
Maria Adelaide P. Correia
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qminhávamos n6s, Senhor,
sob o esplendor da Tua
Face? Com certeza que sim!
Caminhávamos sob um
esplendor que todos sentíamos, naquele primeiro e
Único l0
de Maio em Lisboa,l974. íamos todos misturados,
os que lutaram e os que se salvaguardaram, "os que crêm
em Deus e os que não acreditam" ( "La rose et le rBsedan,do
Aragon, claro), os que não percebiam senão o esplendor em
cheio, e os que já se organizavam para lhe dar o rumo que
determinadamente achavam salvador para todos nbs.
Ríamo-nos, abraçávamo-nos, chorávamos; os que desfilavam e saíam das filas para abraçar outros que estavam no
passeio, e os que saltavam do passeio para abraçar os que
desfilavam.
A minha geraçao tinha 40 e tal anos. N i o tinha conhecido outro regime senao a bota, mais ou menos de elhstico
(quer dizer, de elástico no vestir e no pensar; ferreamente
armadilhada para os inimigos). Nada de revistas
'estrangeirasn; nada de modernices nem no pensamento;
nada de expressão livre de opinides, onde quer que fosse;
nada de associaçbes para reflectir e actuar. Já vi escrito
assim: 'Aquela Bpoca em que nao se podia dizer o que se
queria e at6 pensar podia ser proibidon.Uma filha minha abriu
de espanto enorme as bocas duma classe do 2 O Ciclo quando Ihes explicou que os Pais dela não podiam dizer alto no
café as suas opinides. Tínhamos amigos vilmente torturados;
queimávamos os papbis deles em nossas casas;
aprendiamos a clandestinar as actividades mais inocentes.
Mesmo das acçbes de simples solidariedade humana e
crista nos bairros pobres à volta de Lisboa, pouco podíamos
falar, poucos colaboradores podíamos aliciar. Alfabetizaçáo?!
- mas isso era oposição ao regime, era sapar os fundamentos do bem-estar portugues...
Lembro-me de uma reunião da JUC e JUCF (a Acção
Cat6lica nas Faculdades) com o Pe. Abel Varzim, quando
houve uma reuniao da NATO em Lisboa. Questiondvamos
tudo, no espaço estreitinho da nossa sala de reunides.
Nesse dia, convidámos os do MUD juvenil. Era arriscado

mas exaltante (...e parece agora t i o pueril...). Rezámos, no
fim, o Pai-Nosso, eles em círculo d nossa volta, de braços
cruzados, muito serios. E tomámos decisdes (ocultas, claro,
escondidas, sonegadas). Da nossa inocênaa e ignorancia,
da nossa gesticulaçao fútil, o Senhor terá sorrido. Do emprisionamento das nossas vidas, nio!!
Lembro-me, pelo ridículo, duma reunião de médicos
escolares feita contra a vontade do nosso Inspector. O que
n6s queríamos era um melhor funcionamento do serviço,
mais apuradamente dirigido As necessidades que encontrávamos nas escolas e liceus. Não podendo utilizar os gabinetes da Saúde Escolar, reunimos em Santa Maria, no
Serviço onde trabalhava um de nbs. A saída, estava a Pide
no corredor; fraccionámos o grupo e escapámos por salas e
escadas que conhecíamos melhor do que eles... Era tudo
assim !!
Na contra-capa desta Viragem encontram um poema da
Sophia, belissimo, sublime, certeiro e necessário, escrito em
Maio 74. Não vos escreverei, hoje, com textos da Bíblia; mas
caminharei diante da Face do Senhor com outros textos, de
outros quadrantes humanos, Seus filhos tambBm (neste
caso, do Duhamel):
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A b m ikrminaç8o
De acreditar que lodo o bem é jwssjwL
Fogof&ddosgráos, d a s ~ e d a s p e l e v r a s
A m c b s e uma @mira de abgtia e todos os corepdes estão gmies.
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Deixaramos de parte o m p m e o m
Senwnos mais rdpicbsque a autua e a primam
Pmpemremai dias e esfaçdes
A medide á w nossos desqos.

Como um p8ssem a voar tem c o n m a nas sues asas
N&sabemosmBnoslevaanarsam8oest~
Vaitsr com o nosso mão.
Amen. Aleluia.
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Nesta Hora

Nesta hora limpa da verdade 6 preciso dizer a verdade toda
Mesmo aquela que B impopular neste dia em que se invoca o povo
Pois B preciso que o povo regresse do seu longo exílio
E lhe seja proposta uma verdade inteira e não meia verdade.
Meia verdade 6 como habitar meio quarto
Ganhar meio salário
Como só ter direito
A metade da vida

u demagogo diz da verme a metade
E o resto joga com habilidade
Poque pensa que o poko só pensa metade
Porque pensa que o povo n8o percebe nem sabe
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A verdade n a B uma especialidade
Para especializados clbrigos letrados
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Não basta gritar povo B preciso expôr
Parit do olhar da mão e da razão
Partir da limpidez do elementar
Como quem parte do sol do mar do ar
Como parte da terra onde os homens estb
Para construir o canto do terrestre
- Sob o ausente olhar siiente da atenção Para construir a festa do terrestre
Na nudez da alegria que nos veste.

