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primeiro lugar o Frei
Bento (Domingo, 12 Setembro, crónica habitual no Público):
(...) "Timor
a insignificância numérica e histórica a
beira de uma grande potência regional apoiada pelos
Estados Unidos -já foi dado, várias vezes, como um caso
perdido. Ao regressar dos caminhos da luta e da morte para
o referendo um dos momentos mais luminosos da história
contemporânea -tornou a desaparecer na noite. Noite que
já acendeu muitas luzes no mundo. Xanana Gusmão,
Ramos-Horta, D. Ximenes Belo, D. Basílio do Nascimento,
etc. símbolos da política e da fé crista ao serviço de um
povo resistente sabem que a Arca da Salvaçáo de Timor
vai ser construida com a colaboração de muita gente.
É certo que as mãos armadas e treinadas para executar
um genocidio longamente planeado continuam a semear a
destruiçao, o terror e os massacres. Mas os militares e políticos da Indonésia, contra todas as aparências, talvez tenham
feito um cálculo errado acerca da eficácia da barbárie.
Podem ridicularizar a ONU, os próprios Estados Unidos e
perseguir a Igreja Católica. Mas nem a morte pode apagar o
resultado do referendo."
Este n032 da VIRAGEM, que vai sair no equinócio de
Outono, e anormal(mente grande) porque os dias que atravessamos sáo anormais, com Timor atravessado neles,
para o pior de tudo, que é o sofrimento dos timorenses e
os crimes que tentam destrui-los;
e para o melhor aqui perto, que é o desabrochar da solidariedade colectiva dos portugueses, da uniao, da inventiva,
de pensar e sentir para além da TV e do futebol. E, Senhor !!!,
da eficácia incansável dos nossos políticos mais empenhados.
A Cultura da Paz e as questdes do humanitário também
têm a ver com estes dias. Era melhor falarmos da passagem
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do milénio com alguma antecedência, e nao no número de
Dezembro, já em cima da controversa data da passagem
do dito.
Na contracapa e a saga de outros oprimidos, noutro continente. (N%opor acaso, Timor e o Nordeste brasileiro até
ficam na mesma latitude...)
Do Pe. Rossi também, se n8o falamos agora, esquece.
E do espólio do Encontro de Fevereiro 99 é melhor não
deixar para quando tiver passado um ano...
O artigo do Pe. Moingt vem pôr um pouco de serenidade
no meio de tanta ebulição.
Deixámos alguma pedras preciosas para o numero do
Advento 99:
Um texto maravilhoso do J o d Maria Azevedo depois do
Encontro de Teologia, das férias, das leituras, do que ia
acontecendo. Uma pérola, a VIRAGEM no seu melhor!
Um artigo sobre a obsessáo do «feto geneticamente correcto~,que estava pronto para sair quando esbarrou com o
dossier do Unesco Courier de Setembro de 99 com 13 artigos sobre o mesmo.
E vários, vários outros, incluindo os dos nossos amigos
evangélicos e reformados.
É o mundo que continua...suspenso. De quê?? Frase
para cada um de vocês completar como entender.
S6 mais um oraçáo para acabar, de um judeu deportado
num campo de concentraçáo: "E quando tudo isto acabar,
dá-nos a graça de viver como homens no meio de homens.
paz aos
Que a paz regresse a esta nossa pobre terra
homens de boa e má vontade e a todos os outros."

-

Maria Adelaide Pinto Correia

30 de Agosto de 1999
Consulta aos Timorenses: Autonomia alargada dentro da
Indonésia ou Independência do território. O dia foi
calmo e a consulta decorreu sem incidentes. Registouse uma afluência as urnas de 98.5% dos recenseados.
31 de Agosto de 1999

A PARTIR DO ORDENAMENTO
NOTICIOSO DA AGENCIALUSA

Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse passearam-se
em Timor Lorosae nestes primeiros dias de
Setembro. A partir das notícias da Agencia Lusa
organizamos uma Cronologia de Horror e de
Hipocrisia. Horror pelo que continuamente nos
chegava de Timor; Hipocrisia pelos jogos de bastidores, pela duplicidade de certos países, pela
lentidão exasperante, e em certos casos deliberada,
dos corredores diplomáticos. E se a malignidade
injustificavel em Timor trouxe 8 tona a nossa
impotência pessoal perante o sofrimento e a morte,
e mobilizou o melhor e o pior das nossas emoções,
ela patenteou igualmente as fragilidades imensas da
chamada Ordem Jurídica Internacional e dos
Direitos Humanos, assim como as teias
de interesses estratégicos que minam
e aperreiam hoje a ONU. E tudo isto que está
em questão e que, depois do cheiro da pólvora
e das cinzas esfriarem em Díli, exige uma urgente
reflexb sobre os fundamentos da chamada Nova
Ordem Internacional, designadamente como
articular a soberania dos estados com o dever
de ingerência humanitária.

16:08 : Indonésia retira tropas se independência vencer Wiranto
16:44 : Abilio Araújo solicita protecção a UNAMET e ao governo português
17:35 : Indonésia valida consulta mas incidentes continuam
17:46 : Podem ser precisos capacetes azuis, admite Cutileiro
19:12 : Governo angolano elogia comportamento do Povo timorense
19:27 : Xanana propõe reuniao de reconciliação nas Flores Presidência indonésia

04:18 : Comissão Consultiva para transição constituída
06:45 : Primeira contagem dos votos começou hoje
07:36 : E Urgente Acção Internacional, diz ONG
0958 : Milícias atacam bairro em Díli, disparam e incendeiam
casa
10:40 : Tiroteio intensifica-se, polícia toma posição junto a
UNAMET
11:O8 : Gama convoca embakadores do Conselho de Segurança (CS)
11: I 8 : Pelo menos um morto em Díli
11:33 : Megawati apela ao fim da violência
12:29 : Mais uma vítima mortal e três feridos em Díli
13:13 : Gama exorta Indonésia para que polícia n8o deixe
actuar milícias
14:08 : Violência regressa a Díli com o contar dos votos
15:OO : Duráo Barroso preocupado com incidentes
1521 : Segundo timorense morto foi atingido por bala no pescoço
16:32 : Dili preparase para noite de t e M o , postos de controlo nos
acessos à cidade
1657 : Exdirigentes do PSD apresentam queixa contra Jardim
18:28 : Indonésia envia unidade especial do exército
19:16 : Annan exorta Indonésia para que tome 'medidas firmes"
19:28 : Blair é o govemante "mais cínico da Europa" - Ramos
Horta
21:21 : Joáo Jardim volta a opinar como "cidadáo livre"
22: 16 : Depariarnento de Estado dos EUA cribica Polícia indonésia
22:42 : Conselho de Segurança condena violência

2 de Sokmbro
03:15 : lan Martin reconhece incapacidade de proteger os seus
funciondrios
0525 : Nova Zelândia acusa governo Indonbsio
09:04 : Militares indonésios admitem 'capacetes azuis", negam
intenções de golpe de Estado em Jacarta

09:17 : Comissão eleitoral independente ouve queixas da
frente pro-autonomia
1254 : Tropas norte-americanas chegam à Austrália
1254 : Austrália prepara-se para possível força de paz
14:05 : "Encurtar calendáriosne "início rápido" de negociações,
defende Jaime Gama
1506 : Marker satisfeito com garantias dadas por Mranto e
Alatas
1538 : Milícia mata dois funcionários da ONU em Maliana resistencia
16:20 : Jornalistas asiáticos protestam contra ataques, BBC
abandona território
16:35 : AMI prepara missão para partir ainda este mês
17:23 : 200.000 pessoas fugirão se independência vencer
preconiza Jacarta
19:12 : ONU confirma morte de dois funciondrios em Maliana
1954 : ONU nega plano de intervenção militar em Timor
22:06 : Portugal disponível para integrar força da ONU - Guterres
22:30 : Washington pede à Indonksia para assegurar a segurança em Timor

-

3 de Sebmbro do 1999
20:lO : 0 s resultados do Referendo serão divulgados em Nova
lorque e em Díli, às 02:00 de Lisboa
20:lO : Pelo menos 35 mortos em Maliana
20:15 : Pode haver 200.000 deslocados se a Independência
ganhar, diz um ministro de Jacarta
20:15 : Prdautonomistas repetem ameaças a UNAMET
20:15 : Violência em Maliana e Same, 35 mortos anunciados
20:20 : Camberra adverte com "sérias consequênciasnse os
australianos forem feridos
20:20 : Jornalistas portugueses váo continuar no território
20:30 : Ataques em Maliana - dois mortos, cinco desaparecidos
20:30 : Quatro mortos em ataque de granada, em Díli
20:30 : ONU retira funcionários de Maliana
21:lO : Austrália garante 'apoio concreto" à UNAMET
21:15 : Indonksia revela planos de evacuação de 250.000 pessoas por terra, mar e ar
22:lO : ONU prepara envio de força de paz, mas com acordo
de Jacarta
2250 : Dois trabalhadores da ONU mortos e cinco desaparecidos em Maliana
2351 : Preparação de Força de Paz da ONU

4 Sebmbro do 1999
02:05 : Independência ganha, Presidente Habibie já gravou
declaração
02:05 : Jorge Sampaio já falou com Xanana Gusmão e
escreveu a 32 Chefes de Estado
02:20 : Resultado do Referendo - 78,5% escolhe
Independencia
02:25 : Habibie e Sampaio informados previamentedos resubdos
02:30 : Annan apela as facções para um fuhiro de paz e cooperação

02:35 : Xanana Gusmão transferido para prisão de Salemba
02:35 : Independencia ganha em Portugal com 97% dos votos
M:40 : Manuel Camscalio, "muito feliz", lembra "preço pago"
02:40 : Voto inequívoco toma independência irreversível - MNE
02:45 : Portugal financia 15,5 Mc na transição para a independencia
02:45 : Xanana Gusmáo apela ao envio & um f o p muíúnaaonal
0250 : Gukrres pressiona Nações Unidas para garantir a paz
02:55 : Abílio Araújo apela a "não violência", mas nio comenta
resubdos
0315 : Resuhdosconferem "razão hist6ricanaos timorenses, PS
03:35 : 'Povo falou alto e claron- Madeleine Albright
0 3 : s : Ambiente em Díli 6 de calma com festejos em privado
04:OO : "Grande excitação" na Austrália, diz c6nsul português
04:05 : A transição para a Independência k agora irreversível,
diz Jaime Gama
04:10 : "Comunidade internacional responsável pela segurança" - Lemos Pires
04:15 : PM Guterres apela à UNAMET para assegurar a paz no
temtório
04:15 : Xanana Gusmão apela ao envio de uma Força
Muiünaaonal
04:15 : ONU tem preparado plano de emergência
04:15 : Leandro Isaac "comovidoncom "princípio da vida de
Timor Lorosae"
04:40 : Conselho de Segurança pede início do processo de
independência
04:45 : Ramos-Horta defende pressões financeiras sobre
Indonksia
0450 : David Ximenes diz que 17 anos na cadeia foram "uma
universidade"
0450 : Habibie aceita o resultado da votação
0 4 : s : Resistência quer reconsirução 'com todos os irmáostimorenses" - Roque Rodrigues
05:05 : Ana Gomes feliz e solidária com o povo ürnorense
05:15 : D. Ximenes Belo quer presença de força internacional
de paz
0535 : Eurico Guterres deixa temtório, mas promete regressar
07:35 : Fumo e rajadas de meiralhadom em três bairros de Díli
ü9:10 : Pessoas na Mi&o de Observação de Portugal úansferidas para UNAMET
09:20 : Xanana pode ser libertado antes do previsto - Alatas
10:OO : Hotel Makota atacado por quatro milícias
10:10 : Declaração de Xanana Gusmão
10:25 : Jornalistas evacuados do hotel Makota cercado por
milícias
12:25 : Jogo de hipocrisia da Indonésiaacabou, diz Mari Alkatiri
12:30 : UNAMET evacuou cinco localidades contsoladas pelas
milícias
12:30 : Indonésia tem que respeitir compromissos- MNE britânico
12:40 : China respeita escolha do povo timorense
12:50 : Habibie aceita demta e pede desculpa aos timorenses
1255 : União Europeia (UE) pede "a@o rápida" para aplicar
resultados do referendo
13:10 : Paris expressa 'grande satisfaçãone respeito pelos
resultados

13:25 : Xanana Gusmão libertado quarta-feira, diz governo
indonésio
13:35 : Vaticano espera que o resultado do referendo permita a
Paz
13:40 : Embaixador dos EUA fala com Habibie sobre situação
no território
13:45 : ONU - Mary Robinson condena violência e denuncia
inacçao da polícia indonésia
1455 : Xanana Gusmão será liberto Quarta-Feira, diz Ministro
em Jacarta
15:OO : Polícia americano da UNAMET ferido a tiro em Liquiça
16:15 : Jornalistas permanecem em num hotel em Dili, depois
do ataque das milícias
17:30 : Igreja Católica fez o que lhe competia - Bispo de Cabo
Verde
18:OO : Gama e Alatas reúnem-se a 19 de Setembro em Nova
lorque
19:37 : "Enormes resistências"a força internacional, diz Guterres
1952 : Portugal faz "todos os contactos possíveisncom líderes
mundiais
1953 : SJ apela à diplomacia portuguesa para pressionar
comunidade internacional
21:O4 : Jornalistas portugueses partem domingo, às 13:OO de
Lisboa
22:11 : Concentração frente a ONU em Lisboa para exigir
"capacetes azuis"
2315 : Clinton, após falar com Guterres, exige fim da violência

01 :17 : Comandante das FALINTIL admite voltar à luta em
breve
02:04 : UNAMET retira pessoal
03:03 : Estado de "os e anarquianem Dili - Leandro Isaac
03:23 : Ministros indonésios chegam a Dili
0434 : China respeita opção independentista e pede estabilidade
06:44 : Milícias controlam Dili, viatura UNAMET alvejada
ü8:29 : Mais de 100 mortos, admite Ana Gomes
08:45 : UDT teme pela vida de Xanana e apela à Austrália
@:I7 : Austrália pronta a enviar força de paz para o território
09:48 : Hotel Mahkota e Cdmara Eclesiástica atacados
0953 : Hotel Mahkota a arder
10:1I: Indonésia assegura paz e ordem, afirma Ali Alatas
10:12 : Austrália pronta a enviar força de paz
11:12 : Comissão eleitoral da ONU pronuncia-se sobre alegadas irregularidades na consulta
11:49 : Exército e milícias forçam população a partir para Timor
Ocidental - CNRT
12:36 : João Paulo II apela ao respeito pela vontade popular
13:37 : 1500 pessoas refugiadas na sede da UNAMET em Dili
14:50 : Principal movimento integracionista rejeita resultado do
referendo
1540 : UNAMET pode vir a deslocar pessoal para Darwin David Mmhurst
1554 : Sede da UNAMET em Dili sob tiroteio

16:31 : Guterres diz que pequena força internacional armada é
suficiente
17:21 : Destruída sede da Fundação dos Direitos Humanos em
Díli
17:27 : Indonésia quer "destruir tecido social", acusa Mari
AIkatiri
18:33 : Conselho de Segurança reúne-se para "consultas informais" (22:OO de Lisboa)
21:lO : PR decide segunda-feira se mantêm visita de Estado a
Suíça
21:12 : Jacques Chirac garante empenho da França
21:37 : FMI ameaça bloquear ajuda a Indonésia - "Sidney
Morning Herald"
21:54 : Indonésia quer repetir genocídio de 1975 - Roque
Rodrigues
22:27 : Vigília frente a ONU em Lisboa exige "capacetes azuis"
22:46 : Começou reuniáo do Conselho de Segurança da ONU
2254 : Guterres lamenta falta de consenso internacional para
garantir segurança
23:49 : PR convoca Conselho de Estado
23:53 : Mais refugiados entraram na sede da UNAMET ao
princípio da manhã
6 de Setembro de 1999

00:13 : Roque Rodrigues acusa policia indonésia de forçar
êxodo de Dili
0056 : Dezenas de milhar de deslocados após segunda noite
de violência
01:12 : Conselho de Segurança envia missão a Jacarta
01:33 : Sampaio e Guterres encurtam visitas à Suiça e
Marrocos
02:06 : Habitantes de Dili levados para Timor Ocidental
02:09 : Matan Ruak mantém posição de avançar para a luta
02:18 : Chirac define situação de "absolutamente inaceitáveln
02:23 : ONU evacua mais de 100 elementos de Dili
03:06 : Missão chega "tarde demais, o povo está a morrer" Leandro Isaac
04:33 : Residência do bispo de Dili atacada, refugiados na rua
04:47 : Pró-independentistas queimam bandeira da Indonésia
em Darwin
0517 : Comité Internacional da Ctuz Vermelha atacado pelas
milícias
0525 : Clínica de Motael atacada, quatro mortos
06:10 : Leandro Isaac perseguido por exército indonésio
06:41 : Sede dos observadores portugueses e residência do
Bispo em chamas
07:11 : Jorge Sampaio chama embaixador dos Estados Unidos
07:20 : Baleado carro da ONU mas nBo de lan Martin UNAMET
07:47 : Indonéçia envia mais irês batalhões do exército - Mranto
08:23 : ComisçClo Eleitoral da ONU valida consulta popular
08:26 : D. Ximenes chegou a Baucau num helicóptero indonbsi0
08:36 : Indonésia fracassou responsabilidade de garantir segurança - Marker

09:07 : Jaime Gama convoca embaixadores dos paises membros permanentes do CS
09:08 : Xanana reúne-se com Muladi as 17:30 (hora local)
09:13 : China respeita escolha do povo timorense - embaixador
em Jacarta
09:37 : Tiros contra comitiva de embaixador australiano
09:38 : Decisão do Conselho de Segurança em prosseguir
negociações é "inaceitável" - CNRT
09:49 : Falhanços da Indonésia são indesculpáveis - PM australiano
10:08 : Indonésia quer entregar Xanana às milícias, Alkatiri
10:43 : Ataques em Timor para derrubar Governo indonésio,
diz Manuel Carrascalão
11:O5 : Quatro focos de incêndio em Dili ao cair da noite
11:O9 : Malásia afirma estar pronta a enviar força de paz
II:40 : Austrália oferece acolhimento a Xanana Gusmão
11:52 : "Limpeza política" em curso - David Winhurst
12:06 : Mil refugiados chegam a Kupang em cada hora - CICV
12:22 : Documento da ONU acusa Indonésia de promoverterror
1251 : População de Manatuto refugia-se nas montanhas
1259 : Intervençilo militar só sob os auspícios da ONU membros permanentes do CS
13:08 : António Guterres telefonou a Santa Sé
13:19 : Austrália garante a Guterres está disponível para liderar
força de paz
13:19 : Ministro indonésio confirma libertação de Xanana quarta-feira
14:06 : Missão do Conselho de Segurança resulta já de
esforços portugueses - Jaime Gama
14:11 : Indonésia executa plano que prevê divisão do território
14:21 : Human Rights Watch acusa governos ocidentais de
"cumplicidade"
14:35 : Opçdes de Jacarta - ou pbe fim à violência ou pede
ajuda internacional - Albright
1451 : "Tem sido um inferno" - Leandro Isaac (CNRT)
15:12 : lan Martin admite retirada total da UNAMET
16:12 : Tropas de combate australianas em alerta máximo
17:09 : Terror prossegue, comunidade internacional hesita
17:12 : Jardim não vai ao Conselho de Estado, mas confia no PR
17:16 : Gama debate com William Cohen envio força multinacional de paz
17:26 : Cerca & binti tirnorenses mortos em Dili - Agência Antara
17:42 : Jornal chinês denuncia atitude "manhosa" do exército
indonésio
17:57 : Missão do Conselho de Segurança da ONU parte às
22:OO para Jacarta
18:02 : De Moscovo, Dili não se vê
18:40 : Indonésia fiacassou, aproxima-se um novo Kosovo,
imprensa de Angola
18:47 : Habibie é responsável pela violência - Megawati
Sukamoputri
19:09 : Governo sul-afncano pede à Indonésia que proteja o
povo timorense
19:39 : Clinton falou com primeiro-ministro australiano
20:01 : Jaime Gama diz haver 'melhor artiwlaçáon para envio
de força de paz

21 :15 : Austrália ameaça reter mil milhbes dólares ajuda a
Indonésia
21 :27 : Clinton debateu intervengo australiana com John Howard
22:30 : EUA apoiam oferta de Austrália se Indonésia a aceitar
2250 : Sampaio afirma à CNN que próximos dias são "decisivos"
2251 : Uma "situação insustentável" - Depariamenb Estado EUA

7 de Setembro de 1999
00:10 : PR realça papel dos 'media' ao revelar "saga desconhecida, perdida na Ásia"
00:17 : Jacarta vai tomar medidas para restaurar a ordem Annan
W:38 : Indonésia impde lei marcial
0057 : Massacres dividem as próprias milícias - dirigente do
CNRT
01 :45 : Lei marcial prova dificuldades da Indonésia - fonte
diplomática .
01 :50 : Clinton falou com Annan e manifestou-lhe o seu apoio
02:09 : Tiros e incêndios agitam noite em Dili - MOPTL
02:13 : "Será a Indonésia a dona do Mundo?"- Corte Real
02:15 : Lei marcial em vigor a partir das 12:01
02:17 : Indonésia tem força m i l i r preparada para partir - Ishar
Jenie
02:35 : Exército neo-zelandês em estado de alerta
03:32 : Timor vai dominar reunides margem da cimeira da
APEC
03:51 : Sede da Cruz Vermelha em Díli em chamas
04:07 : Xanana deixou prisão
0419 : Xanana Gusrnão a ser libertado em Jacarta
04:32 : Libertação de Xanana depois de assinatura de documento
04:34 : Sede da UNAMET em Díli atacada a tiro pelas milícias
05:06 : Pedro Unamet Rodrigues nasceu hoje em Díli
05:41 : Milícias empenhadas no saque em Díli
0541 : "Até que enfim" que Xanana foi libertado - Ana Gomes
0549 : Tiros de intimidação das milícias junto à UNAMET em
Baucau
06:09 : 60 mil timorenses retirados de Timor-Leste - CICV
06:34 : Habibie dá conferência de imprensa sobre lei marcial em
Timor
06:36 : Albright adverte Jacarta
07:49 : Resistência pode declarar independência, diz jornal em
Macau
0754 : Tropas australianas aumentam estado de alerta
0756 : ONU prevê envio de 5.000 a 7.000 soldados
08:07 : Ministro indonésio aconselha retirada imediata de bens
estatais
08:21 : UNAMET não abandonará o território, segundo
Wimhurst
08:54 : Missão do Conselho de Segurança influenciou libertaçáo de Xanana - Mário Carrascaláo
0857 : Grá-Bretanha critica Lei Marcial e disponibiliza-se para
integrar força de paz
0904 : Apenas quaíro pmalistas portugueses permanecem em
Díli

09:06 : UNAMET destrói boletins de voto para evitar
represálias
09:43 : Madeleine Albright falou hoje com Alatas
10:03 : Dili é uma cidade anárquica, onde é impossível passar lan Martin
10:04 : África do Sul - Governo sul-africano "alarmado e profundamente preocupado"
10:06 : Indonésia dispõe-se a "evacuar refugiados", limpeza éínica
dizem analistas
10:14 : Trinta veículos da ONU destruídos por milícias - Antara
10:19 : Luz cortada na sede da UNAMET, situação calma MOPTL
11:O6 : Ximenes Belo na Austrália
12:00 : Deportação de dezenas de milhares de timorenses CVI
1250 : Comandante de milícias quer novo referendo
1251 : Filipinas disponíveis para participar em força de paz ONU
13:OO : Precisos entre 6,000 a 7.000 soldados para força de
paz - Austrália
13:21 : Nelson Mandela pede a ONU medidas fortes
13:21 : Edifício do governo a arder, tropa substitui polícia junto
UNAMET
13:24 : "Ajudem a salvar o meu Povo", apela Xanana Gusmão
13:39 : EUA podem apoiar logística mas não enviam tropas
13:45 : Jornais indonésios exortam governo a respeitar compromissos
13% : Kofi Annan abre possibilidade de acção intemacional
15:29 : Díli sem telefones e electricidade
1531 : FMI aconselha Indonésia a evitar a violência
1538 : Xanana apela ao mundo, que reage lentamente
15:53 : Navios e aviões militares indonésios evacuam refugiados
16:03 : Indonésia incapaz de controlar o seu Exératu - MNE
britânico
16:09 : UNAMET forçada a sair, reservas esgotadas
16:55 : Vaticano manifestou perplexidade, diz embaixador
Indonésia
1756 : Diplomacia da Santa Sé continua em silêncio
18:08 : Rússia exige fim dos actos de violência no território
18:22 : Estados Unidos reticentes,outros países querem intervir
18:44 : Refugiados em Bali ameaçados de morte
18:58 : Timor: Cordão humano de 10 Kms deverá unir Santos-o-Velho a Sete Rios
19:06 : 'Sim" a uma intervenção ganha em votação da CNN
na Internet
20:07 : Timor: Guterres fala com o director-geral do FMI
21 :O1 : Não haverá intervençáo sem acordo da Indonésia,
Presidente CS
21 :O1 : MNE holandês admite presença militar intemacional
21 :25 : Não havia condiçdes para referendo,diz Alberto João
Jardim
21 :29 : Freitas do Amaral acredita no envio de força de paz
deniro de dias
21:36 : EUA voltam pressionar Jacarta para cessar situeção
'cabtica e terrível"
2152 : Última equipa dos Médicos sem Fronteiras expulsa de
Baucau

23:13 : FMI vai decidir se envia missão a Jacarta
23:15 : PM admite não haver condições no Conselho
Segurança para obter envio de força
23:38 : Pairiarca escreveu a episcopados dos principais países

'
01:28 : Canadá pronto a participar em força internacional
02:26 : John Howard garante que EUA dão apoio logístico a
força de intervenção
02:29 : Mais de 100 mortos em Suai denuncia Taur Matan Ruak
02:46 : Militares indonésios concentramse em Baucau - CNRT
03:48 : Países da ASEAN recusam participar na reunião da
APEC sobre Timor
04:30 : Missão especial da ONU chegou a Jacarta
0548 : Violência no território impede distribuição de alimentos
06:03 : D. Basílio do Nascimento nas montanhas - Provincial
salesiano
06:41 : Mulheres e crianças assassinadas em Batugade CNRT
06:47 : Austrália fechou consulado em Díli
06:48 : índia ao lado da Indonésia
0759 : UNAMET impedida de chegar a armazéns -tentativa de
expulsão, diz David Wmhurçt
08:23 : Albright adverte a Indonésia sobre repercussões
09:09 : Missão do Conselho de Segurança
reunida com Ali Alatas
09:29 : Navio com 2.000 refugiados chega a Kupang
09:30 : Antigo responsável de apoio humanitário quer mercenários no território
0958 : Se não intervirem, "morremos todos" - D. Basílio do
Nascimento
0959 : 44 jornais de 17 países europeus falam hoje de Timor
na primeira página
10:04 : Grã-Bretanha mantém convite a Indonésia para parücipar no Salão do Armamento
10:30 : "Eslamos com o povo timorense", diz bispo moçambicano
10:40 : Frelimo condena barbaridades de Jacarta e apela a
ONU
1 1 :42 : Timor Leste: Lopes da Cruz abandonou Dili para
Kupang
12:41 : Antigo comandante militar defende força de paz
12:46 : Divergências entre militares e polícias indonésios
12149 : Intervenção comunidade internacional é urgente, afirma
Javier Solana
12% : Refugiados tirnorenses obrigados a declarar que
votaram forçados pela independência
14:16 : Portugal pede reunião urgente do CS da ONU
14:30 : Indonksia não tem legitimidade para recusar força internacional - Guterres
14:46 : Jardim diz que não fará de "idiota útil"
14:48 : Irão contra intervenção estrangeira
1504 : C. S. ONU reúne-se às 16:OO de Lisboa
14:51 : UNAMET deixa temtbrii quinta-feira as 03:OO de Lisboa
1524 : Alatas diz que Conselho de Segurança não pediu envio
de força de paz

15:47 : Megawati vai visitar refugiados em Timor Ocidental
15:53 : Se dependesse só de Habibie já havia força de paz no
território
16:12 : Embaixadores UE vao pedir a Habibie que permita
força internacional
16:25 : Robin Cook exorta Indonésia a 'aceitar ajuda internacional"
6 : 2 9 : EUA em contradiçao quanto ao envio força intemacional
16:37 : Exército indonésio matou polícias e desarma batalhão
timorenses, CNRT
16:38 : Situação em Timor é primeira página em nove países
de África
17:15 : Indonésia 'falhou completamente" na segurança -Kofi
Annan
17:23 : Refugiados na UNAMET dispostos a impedir saída da
missáo da ONU
17:34 : Guterres faz apelo dramático ao Mundo airavés da
CNN
18:17 : Indonksia vai sofrer consequências económicas - EUA
18:26 : Londres envia contratorpedeiro para Timor
18:59 : UNAMET adia por 24 horas retirada do pessoal da
ONU
19:08 : Actuaçiio exército indonésio é "repugnanten- Jaime
Gama
19:14 : Conselho de Segurança da ONU deixa tudo na mesma
19:29 : Portugal pede reunião urgência Comissão Direitos do
Homem da ONU
1958 : Conselho de Segurança encara "novas acçdes"
20:OO : Washington avisa Jacarta sobre riscos económicas
20:16 : Lei Marcial nao resultou -afirma MNE Jaime Gama
20:34 : Conselho de Segurança toma a pressionar Jacarta
21:I4 : Jardim pede oraçáo pelos que aproveitam politicamente
as traedias alheias
22:Ol : Senadores defendem suspensão da ajuda militar e
económica à Indonésia
22:17 : Washington pronto a fornecer 'ajuda materialnpara uma
força

09 de Setembro de 1999
00:41 : Pressáo neo-zelandesa suscita divisão na APEC
02:49 : Reino Unido disposto a integrar força internacional Robin Cook
03:06 : Novo apelo à Indonbsia em reunião de Aucldand
0359 : Funcionários da UNAMET assinam petição para ficar
04:06 : Missáo das Nações Unidas reunida com Xanana
Gusmão
04:17 : Portugal nao desiste de reunião do CS, países esta0
renitentes
04:42 : Manuel Camscalão e advogados de Xanana arneaçados de morte
0454 : Jakarta Post pergunta, 933 por cento responde sim a
força internacional
05:35 : Austráiia pronta a conduzir força de paz, sem EUA
0539 : 700 refugiados fogem da sede da UNAMET

%:O1 : Embaixador indonésio nega política de "terra queimada"
0652 : D. Ximenes Belo deixou Darwin com destino a Lisboa
07:21 : Líderes da resistência detidos em Kupang
08:ll : Líder da oposição australiana condena inactividade dos
EUA
08:56 : Telefones funcionam em Dili, camião de mantimentos
chegou à UNAMET
0859 : Militares indonésios fora do controlo de Jacarta, admite
MNE neo-zelandês
09:08 : Chegada de mantimentos à sede da UNAMET dá
"pequenina esperança"
10:13 : Timorenses traídos pela ONU, dizem refugiados em
Macau
14:01 : Adiar saída UNAMET é adiar morte de 2.000 timorenses - Alkatiri
14:09 : Tirnor: BBC World mosira primeiras imagens desiruiç6es em Dili
14:lO : Religiosos vítimas "escolhidas" violência, três padres
mortos
14:10 : Violência nBo abranda, passividade internacional continua
14:13 : Líder das milícias considera "normalnindndios em Dili
14:13 : Missão do Conselho Segurança 'positiva", mas essencial é força de paz
14:49 : Manila lamenta violência mas não quer "agir contra
Jacarta"
1452 : Influente líder muçulmano indonbsio defende "largarn
território
1559 : Reunião informal do CS da ONU começou 1545 de
Lisboa
16:14 : DECO quer boicote a produtos indonésios em todo o
mundo
16:44 : Um "desastre político", diz FMI
17:34 : ONU não deve dar prazo indefinido à Indonésia - Kofi
Annan
18:28 : Timor: Guterres convoca de urgência Embaixador dos
Estados Unidos
18:54 : PP quer renegociação difícil das Lajes e saída exJugoslávia
19:Ol : Milícias fugiram para acantonamentos das Falintil
19:13 : EUA suspende cooperação militar com Indonésia
20:OO : Missionários italianos "orgulhosos do povo português",
director da MISNA
20:07 : EUA disponíveis para aceitar "reunião formalnCSda
ONU
20:33 : Primeiro-ministro de Itália quer intervenção da ONU
2046 : PR participará na Assembleia Geral das ONU
2256 : Clinton exorta Indonksia a convidar força internacional
2339 : Evacua@o da UNAMET já começou e pode levar horas

10 de Setembro de 1999
01:39 : Brasil quer reunião do Conselho de Segurança
01:55 : Passividade das FALINTIL é desafio às Naçües Unidos
- Matan Ruak
0337 : Cinco avibes levam 500 pessoas da UNAMET

04:18 : Imprensa oficial chinesa acusa Indonésia
0654 : Austrália suspende actividades militares conjuntas com
Indonésia
07:14 : Número de refugiados em Atambua maior do que população local
08:22 : Canadá apela Indonésia para abrir corredor humanitário
0921 . Milícias atacam viaturas da ONU dentro de zona de
segurança
09:55 : Papa apela a Jacarta e ao Mundo para o fim dos massacres
1054 : Milicias queimam viaturas em instalaçúes da UNAMET
11:41 : PSD propus adiar eleições, PR opusse
12:03 : Ximenes Belo exige julgamento do general Wranto
12:10 : Jornal indonésio acusa "certas mentes txiihantes em
Jacarta"
12:14 : Ximenes Belo chegou hoje a Lisboa às 12:14 e fala em
genocidio
13:51 : Grã-Bretanha admite corte relações militares com
Indonésia - Robin Cook
13:59 : Indonésia pode reagir violentamente contra pressão
internacional
14:18 : Ximenes: Biçpo de Dili chorou na Igreja dos Saiesianos
14:46 : Jornalista britânico acusa ONU de conhecimento antecipado violência
16:29 : Chirac pede à Indonésia que aceite força internacional
16:34 : Clinton escreve a Guterres reafirmando apoio
16:46 : Reunião do Conselho de Estado. PPIM critica ausência
de Jardim do Conselho de Estado
17:23 : Blair adverte Habibie para risco de isolamento econó&
17:30 : Clinton reconhece colabora@o de militares com miliaas
17:32 : França pronta a integrar força de paz, Chirac
18:04 : Indonésia deve aceitar força internacional sem mais
demora - Kofi Annam
1637 : EUA: Presçbes no Congresso para cortar fundos a
Indonésia
19:26 : FMI suspende conversaçúes sobre programa económico da Indonésia
20:24 : "Se outros Calam, Cantemos Nós" - concerto de solidariedade
20:59 : FMI suspende negociações com Indonésia
22:07 : Tesouro norte-americano pressiona FMI e B.Mundia1
22:21 : "É preciso muita paciência", Durão Barroso sobre
Jardim
2256 : Reunião formal do Conselho Segurança sábado às
16:00 de Lisboa

00:10 : CS da ONU não dará luz verde a intervengo sem
acordo indonésio - pr. Walsum
00:16 : Brasil convoca CS da ONU mas nBo revelaproposía a fazer
00:26 : Intervençáo ou descrédito, vaticina António Monteiro
00:39 : Diplomacia portuguesa conseguiu 'apertar cerco" à
Indonésia - PM
01:26 : Kofi Annan e Clinton "reconheceram factosn- Roque
Rodrigues

04:lO : Misção da ONU sem segurança e transportes garantidos em Díli
0 7 : l l : Clinton suspende venda de armas a Indonésia
08:OO : Cidade destruída recebe observadores da ONU; 90%
Dili destruída - Pereira Gomes
08:38 : Força da ONU "deve ser considerada como opç8o pelo
governo indonésio" - Wranto
09:03 : O silêncio de uma cidade sem vida que recebe a ONU
10:41 : Indonésia tem que devolver terribrio aos timorenses embaixador EUA
10:48 ; Terminou visita de delegação de CS da ONU a Dili
12:W : D. Ximenes Belo quer crimes em tribunal internacional
1258 : Timor Leste: Londres mantém vendas de armas a
Indonésia
13:33 : Situação continua "autêntico infernon- Matan Ruak
1456 : Alemanha avisa Jacarta que "a paciência está a chegar
ao fimn
1559 : Timor Leste: Reino Unido tem 250 soldados gurkas
para força de paz
1654 : Embaixador português exorta CS "agir imediatamente"
17:20 : Segurança degrada-se em Atambua, diz Cruz Vermelha
17:29 : EUA ameaçam "restringir" colaboração com Indonésia
2296 : Todos os povos têm direito à existência - D. Ximenes
22:12 : Alemanha "não vai tolerar mais atrocidades"
2254 : Indonésia deve aceitar força internacional - Clinton

12 de Setembro de 1999
00:05 : Indonésia aceita ajuda humanitária em Timor-Ocidental
01:O5 : Falintil em "alerta máximo" devido a chegada militares
indonésios
03:25 : Mary Robinson anula visita a Díli a conselho de Annan
03:36 : EUA aumentam pressão internacional sobre Indonésia síntese
04:58 : Habibie convoca reunião ministerial exúaordinária
05:06 : Milicias indonésias atacam refugiados em Dare
05:55 : Últimos reíugiados saem da UNAMET de Dili
0640 : EUA admitem 'limitada" presença de tropas
07:01 : Mary Robinson volta a defender criação de Tribunal
Internacional
09:46 : Líder das milícias quer dividir o território em duas partes
09:51 : Timor Leste: 120.000 pessoas refugiadas nas montanhas, com fome e sob ataque
11:51 : Wiranto goza, brinca e dedica 'Feelingsn a militares
13:39 : Timor Leste: Habibie atrasa comunicação para telefonar
a Annam
1355 : Indonésia aceita força intemacional de paz - Habibie
14:59 : 'Vitória de todo o mundo portuguêsn- M. Canascalão
1521 : Decisão 'muito desejadan- Xanana Gusmão
15:45 : Bill Clinton saúda pedido indonésio de força de paz
16:13 : Refugiados na UNAMET 'muito felizes"
16% : Dedaraçáo de Xanana Gusmão
17:26 : Habibie: Koffi Annan felicita 'decisão difial" da Indonésia
17:28 : Habibie: 'decisão corapsa' de Habibie, D. Ximenes
18:25 : Alberto JoBo Jardim deve retractar-se - líder do PPIMadeira
1854 : Ali Alatas a caminho de Nova loque

19:02 : Kofi Annan espera que CS "aja rapidamente"
23:10 : "lndonésia não pode dizer quem integra força" - Clinton
13 de Setembro de 1999

00:09 : Canadá envia 500 a 600 homens para força internacional - PM Chrétien
01:47 : Ajuda humanitária dentro de dois dias para os refugiados Wirnhurst
05:52 : Agente da polícia tailandesa chocado com o que viu
06:37 : Assassinado chefe de igreja protestante
09:15 : "Centenas de pessoas poderão morrer de fome nas
próximas horas" - Ramos-Horta
10:12 : Indonésia tem que ser responsabilizadapor atrocidades - Mary
Robinson
11:46 : Amien Rais apela para retirada de militares indonésios
i2:04 : Habibie aceita comissão para invesügar direitos humanos
i2:20 : Gurkhas prontos para intervir
12:33 : Ramos Horta contra inclusão de indonésios na força de
Paz
15:06 : Rússia apoia envio de força.de paz, mas sob condições
1509 : Relatos sugerem envolvimento sistemático e orquestrado dos militares - Mary Robinson
15:10 : Cabe a ONU decidir composição da força, Kofi Annan
1523 : Territ6rio não será "Estado-fantoche" da Austrália, Xanana
17:32 : Banco Mundial vai criar comissão avaliação necessidades
19:33 : UE aprovou embargo de armas e suspensão da cooperação militar com Indonésia
20:19 : OIKOS recolhe donativos para ajuda humanitária
21:O2 : EUA defendem urgência de força internacional
22:18 : Alatas ni4o pde qualquer condição para envio de força
de paz
23:25 : Missão CS denuncia que Exército indonésio organizou
.
a violência
14 de Setembro de 1999

00:17 : Território será 8" país da CPLP, diz Roque Rodrigues
00:23 : Últimos refugiados timorenses na UNAMET chegam a
Darwin
06:10 : Filipinas e Coreia do Sul disponíveis para enviar tropas
06:41 : Portugal quer reunião urgente Comissáo Direitos do
Homem
07:14 : Indonésia tinha plano para destruir território, diz exadministrador de concelho
08:23 : Regime indonésio rangeu os dentes, diz jornal
alemão
11:16 : "Enterrei hoje cinco mortos" - David Ximenes
1538 : Força estará no terreno antes do fim da semana, Annan
1556 : Poderá ser usada força para "neutralizar" milícias diplomatas
16:34 : ,'New York Timesndefende "pressão financeira e política" sobre Indonésia
1757 : Tropas multinacionais vão poder usar a força
1853 : Mulheres destacam "valoroso e empenhado trabalho"
de Ana Gomes

20:12 : Projecto resolução ONU pressupõe uso da força se
necessário
20:38 : Projecto de resolução do CS "na direcção correcta" Alatas
22:17 : Militares e milícias destruíram hoje 1,9 milhdes contos
equipamento ONU
16 de Setembro de 1999

00:36 : Versão final da resolução do CS retira prazo de permanência da força
00:52 : D. Manuel Martins compara atitude da Indonésia a
"uma prostituta"
0058 : EUA apoiam investigação internacional dos crimes
0258 : Países obpcbm a múltiplas expressões da resolução do
CS
0428 : Milícias reagirão de acordo com postura ONU Hermínio da Silva
0507 : Reunião CS da ONU adiada até a 01:30 (06:30 em
Lisboa)
06:20 : 2.000 tir~iorensesatirados aos tubarões - acusa ex-miliciano
07:18 : CS aprova força multinacional para Timor
07:54 : Tropas indonésias vão cooperar com ONU - Alatas
0936 : Imprensa alemã diz que espera é "insuportáveln
12:18 : Sete contas de solidariedade abertas na CGD
12:50 : Programa Alimentar alerta para possibilidade de fome
no inicio de 2000
13:14 : Guterres considera histórica decisão da ONU
13:16 : Cinco crianças morreram de fome - Resistência
1458 : Ana Gomes congratula-se com resolução do CS
15:OO : Alemanha saúda decisão das Nações Unidas
1526 : Ajuda humanitária da PAM vai chegar
como 'locos de neve"
18:12 : Militares indonésios serão agentes de ligação e conselheiros - Habibie
20:57 : Não há homens dos 15 aos 50 anos refugiados em
Timor Ocidental - diplomata canadiano
21:O2 : Força multinacional entra no fimde-semana
2350 : EUA participam em força internacional por razdes de
segurança nacional
'

P,S - O horror ainda não terminou.
Dos campos de deportados de Timor Ocidental
e das florestas de Timor Lorosae
continuam a sair gritos e gemidos de angústia.
A Hora é ainda de ignomínia. 'Até quando, Senhor?'

"O TRABALHO
NAS NOSSAS VIDAS
E NAS NOSSAS

H

José Maria Azevedo*

Por que não tem mais evidência social
a contradição, a que alguns cristãos não são nada
alheios, entre os discursos de defesa da família e as
práticas de condução de empresas que atentam
impiedosamente contra a família? Um verniz conservador e católico no discurso moral e um desprezo
competitivo e fatalista face a família, a igualdade
entre mulheres e homens, etc. Como se exerce a
autoridade e o poder?

* Como mem6ria deste Encontro, publicamos as intervenções da mesa redonda:
inimáucãodo Jos6 Maria Azevedo e intervencdes da Isabel Mamarida
Duarte e do Rui
"
Paulo Pssis Nao foi possível recolher a venao escrita da comunicaçao da Catanna e
do Simao Onofre No pr6xirno numero publicaremos a 4' intewenç80
" Membro da Equipa Coordenadora do Metanoia 1998-2000

Pensámos este encontro como a oportunidade para um
ponto de situação da nossa reflexão sobre a vida profissional,
não sob a forma de um tema concreto, mas como uma tentativa de enunciaçáo geral e contextuada dos modos como
vemos hoje estas matérias, seja numa perspectiva pessoal,
seja numa visão social. Dizemos "nas nossas vidas e nas
nossas sociedades", ou seja, as dimensões pessoais e sociais
e o cruzamento das duas: as sociais fazem as pessoais e as
pessoais fazem as sociais. De facto, é sempre nosso esforço
do fotografamos, é em automático, correndo antes do disparo
bem para dentro da fotografia.
Assim, procuraremos identificar áreas de reflexa0 a
desenvolver nos encontros locais, na VIRAGEM ou noutras
formas e oportunidades de reflexão e de debate e tentaremos
ir um pouco mais longe do que é habitual na identificação do
que se deve e pode fazer: sugerir campos, espaços e formas
de acção nas nossas vidas e nas nossas sociedades.
Nesse sentido, organizámos o encontro sem guest
stars (mas como é ofuscante a luz própria que emana dos
terrestres presentes!), e com mais tempo para debate e
discussão em grupo. E começámos por pedir a alguns de
nós, a que acrescentamos o contributo da Isabel Margarida
Duarte, que viessem um pouco mais preparados, ou seja,
iniciamos este encontro com um conjunto de intervenções
(uma "mesa redonda"), onde se espera que os autores misturem a obediência desprendida ao "guião" que Ihes foi
encomendado com a liberdade rigorosa de dizerem o que
entenderem sobre a matéria.
Assim, para iniciar, retomo da nossa história e partilho da
minha reflexa0 algumas áreas que certamente serao objecto
de debate nestes dois dias.

0 TRABALHO COMO UMA Q u m i A o DE REALIZAÇAO PESSOAL
Um modo de abordar esta faceta poderá ser o recurso a
imagem daqueles contos antigos, que começavam assim:
"vendo que se aproximava a hora da morte..." Imaginemonos então a pensar: o lugar que atribui Li actividade profissional e ao trabalho terá sido o mais justo, o mais equílibrado
para mim e para aqueles com quem vivi? Pude estabelecer
uma ponderação razoável de acordo com as diversas fases
da vida?
Sim, a vida tem fases, e nela deveria haver momentos
para tudo... Há fases de maior concentração, mas as vidas
terão que ser t i o determinadas pelos ritmos e cortes abruptos
formaçio-trabalhweforma? Que sentido tem para nós falar
de projectos de vida com o trabalholemprego Ia dentro?

Acontece-me, por vezes, depois de um dia de reuniões
"importantes", arrepiar-me (leve, levemente...) com a sensaçao de que a primeira coisa socialmente útil que fiz nesse

dia foi arrumar a cozinha depois do jantar ...
Com o humor deste 'desabafo" autobiográfico, introduzo
o tema do trabalho socialmente útil e do seu reconhecimento
social, as novas profissões do cuidado.
Por outro lado, o limite do emprego como forma de inserção
na sociedade e de justiça na distribuiçáo dos recursos é um
desafio magno das nossas sociedades.

Estamos no campo da competitividade, das relações laborais e das culturas de "gestáo dos recursos humanosn,
gestáo que, náo raro, náo é racional nem é humana - os
limites de uma cultura económica com uma enorme riqueza
de meios e uma confrangedora pobreza de fins.
Como se enfrenta situações de manipulaçáo dos outros,
de menosprezo pela dignidade humana, de exploração (os
acidentes laborais), de autoritarismo e capricho de quem tem
o poder nas empresas e nos serviços ('sáo donos das
empresas, querem ser donos das pessoasn...). Porque náo
tem mais evidência social a contradição, a que alguns cristáos
náo sáo nada alheios, entre os discursos de defesa da família
e as práticas de conduçiio de empresas que atentam
impiedosamente contra a família? Um verniz conservador e
católico no discurso moral e um desprezo competitivo e
fatalista face à família, à igualdade entre mulheres e homens,
etc. Como se exerce a autoridade e o poder?
A competitividade na economia e a solidariedade nas
áreas sociais sáo "lugares" diferentes, têm actuações repartidas e funções bem distribuídas na soaedade. Terá que ser
táo assim?

A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
E A RELAÇÃO TRABALHO/FAM~LIA
Precisamos de actualizar a nossa reflexáo nesse
campo, em que já produzimos umas coisas interessantes
sobre o trabalho, as mulheres e os homens, sobre o
emprego, as carreiras e as famílias. E, entretanto, foi pubiicado o "manifesto por uma sociedade activa".
Na questáo das quotas (até que ponto este n8o é um probiema de "cotas"?!), independentemente da aprovação legal
de medidas desta índole ser positiva ou náo, questionou-se
pouco, nos debates públicos, a Ibgica do funcionamento da
política (que atrai pouco) e as práticas das relações laborais e
familiares (numa concepçilo alargada de família), levando
longe a complacênaa gestionária e reprodutora das situações de desigualdade.
De facto, nos grupos soaais de onde 6 oriunda a maioria
dos políticos actuais, o que impede as mulheres de participarem na política? Porque nao se põe em causa uma injusta
distribuição de oportunidades na vida familiar? Será que
estamos dispostos a mudar alguma coisa ou trata-se de (tão
liberais que somos em quase tudo) remeter unicamente para

a organizaçáo social (estatal sobretudo!) e para o aparato
jurídico a mudança das relações entre os homens e as
mulheres?

0 DIREITO AOS DIREITOS
Um outro vasto campo de problemas: as leis e a realidade
ou o direito e os direitos; a "flexibilizaçáo", a precarizaçáo e
outras tendências do mercado de trabalho; os direitos e os
deveres profissionais, a deontologia.
Os sindicatos e as organizações socio-profissionais - da
defesa dos interesses a instrumentos para uma sociedade
mais justa? Qual a nossa experiência ou experiências nesta
matéria?
Os instrumentos de defesa dos trabalhadores: por
exemplo, o ponto de situação sobre o uso do direito a greve
(com a greve se1 service dos médicos no horizonte ou o
'direito dos mais fortes à liberdade"?).
A pobreza e a insegurança (múltiplas prestações mensais
para pagar, por exemplo) como limitaçáo ao exercício dos
direitos "quero, mas náo posso".

-

"A nossa geraçáo (25-35 anos) é portadora de potencialidades para olhar a vida profissional numa perspectiva
inovadoran(da síntese do "Encontro de Jovens Profissionaisn,
Coimbra, Fevereiro de 1983). Passaram 16 anos, passámos
16 anos e "fomos passados" por 16 anos... Que dizemos hoje
da referida geração, ou achamos mais prudente náo usar
essa classificação?
De qualquer modo, entendemos que valia a pena trazer
para aqui o olhar de gente mais nova que a média que
fazemos: a entrada no mundo profissional e os primeiros
empregos; as relações pessoais no trabalho; o desemprego, a
insegurança; as expectativas e as frustrações de quem está a
começar. E os mais velhos, na idade e no posto, alimentamos
as expectativas ou apressamos as frustrações dos que
começam?

Máos ao trabalho!

"O DIREITO NAS
QuES TEs~ DO
TRABALHO
r

Rui Paulo Assis

0 PONTO DE PARTIDA DA REFLEXAO
.as quest6es de trabalho, encontramo-nos neste
momento perante um dos espaços jurídicos onde se torna
cada vez mais difícil dizer a norma e dizer o direito. É um
espaço elucidativo da crise do direito-Estado regulativo, característica do actual Estado Social.

O direito do Estado, em geral, mas também de forma parocularmente acentuada no dominio laboral. tende a abdicar
da sua função directamente corredora, para assumir as
vestes de orientaçao indirecta; deixa de fixar direitos para
poder estimular mediadoramente prestaçdes de terceiros;
deixa de dirigir para cooperar.

i

O direito do Estado, ouvimos dizer agora, não deve impor
regras fixas, mas sim favorecer e proporcionar a concertaçáo
social. Por exemplo, a assunção de responsabilidadedirecta
nos esquemas de segurança social e convenientemente
substituída por estímulos As poupanças-reforma privadas.

Devemos insistir apenas e sempre na discussão
de soluçaes controvertidas de trabalho e de
Ou
que
no dominio dos direitos fundamentais e que é este
o domínio referencial em que pretendemos assentar
as questães de trabalho?

~á uma clara relativização do peso do direito, uma perda
de autoridade do próprio direito. Não se acredita jd num direito hieriirquico, investindo-se antes no desenvolvimento de
um direito piuraimente pactuado, em que figuras como a concertaçao ou a mediaçao assumem um protagonismo central.
A estratégia jurídica não é mais a da imposição voluntarista, mas antes a da persuasão voluntária. O direito rígido,
feito tradcionalmente de ordens e proibiçóes, cede agora
lugar a um direito sol?, caracterizado sobretudo por critérios
de ponderaflo.
Em resumo: estamos perante um meio ambiente jurídico
que tende a caracterizar-se pela existência de poucas regras,
alguns (também não muitos...) princípios e muitas polifonias
de reduzida estabilidade e consistência.

Como lidar com esta realidade de um direito soff, de um
direito líquido, informal? Como lidar com motes como a
desregulaç40, a flexibilidade, a livre arculaçao de pessoas,
mercadorias e capitais, a liberalização, a mundializaçao?

' 1. Tópicos da intenenção no painel & Encontro TemBtico do Metanoia. realua& em 20 e 21 de Feverein, de 1999, com o tema "O trabalho nas nossas vidas e nas
nossas sociedades".
2. A presente reflexa0 é fortemente devedora. do ponto de vista da fomulaç8o
te6rica, a J J. Gomes Canotilho, "Dizer a n o n a nas questões de trabalho", in Quesihs
Laborals, Ano I , No2, 1994. TambBm se motivou com Dominique Schnapper,
Contra o
..
Flm do Trabalho. Terramar, 1998.

Como superar a perplexidade que inevitavelmente sentimos perante a súbita disponibilidade dos espaços jurídicos,
ou perante a fluidez das regras, de mais a mais num dominio
tradicionalmente assegurado por direitos e garantias contra'IJais
historicamente adquiridos ?
Como encontrar um 'fio de prumo" capaz de articular
e
ejustiça# queçtóes
e macroeconomias?
Ordem

A desnormativização passa a ser um dado absoluto, sem
mais, ou exige a construção simultânea de um quadro de
referências que a tornem suportável e aceitável?
Mais concretamente na abordagem jurídica das questbes
de trabalho, a consequência deste estado das coisas parece
poder traduzir-se neste dilema: devemos insistir apenas e
sempre na discussão de soluçbes controvertidas de trabalho
e de emprego, ou devemos assumir que estamos no domínio
dos direitos fundamentais e que é este o dominio referencial
em que pretendemos assentar as questões de trabalho?

As relações de trabalho não podem
mais ser compreendidas, do ponto de vista
jurídico, apenas com base na estrita
concepção do "contrato de trabalho"
como um contrato regulador de uma
relaçáo de troca de uma prestação
de trabalho por uma prestação
remuneratória. Tal domínio é hoje
claramente atingido pelo efeito directo
dos direitos e liberdades, uma vez que
a prestaçáo de trabalho e a prestação
remuneratória não absorvem
a personalidade do trabalhador.

As relaçdes de trabalho náo podem mais ser compreendidas, do ponto de vista jurídico, apenas com base na estrita
concepçao do "contrato de trabalho" como um contrato regulador de uma relação de troca de uma prestação de trabalho
por uma prestação remuneratdria. Tal dominio é hoje daramente atingido pelo efeito directo dos direitos e liberdades,
uma vez que a prestação de trabalho e a prestaçao remuneratória não absorvem a personalidade do trabalhador.
Dito de outro modo: se insistirmos em reduzir o tratamento juridico das questões de trabalho A dimensao das garantias contratuais, compreendidas numa perspedva individual
ou de grupo, ficaremos inevitavelmente reféns do contexto
predominante de desnormativização e de desregulação.
Isto conduz-nos, de forma clara, 4 necessidade de construir a abordagem jurídica das questbes de trabalho com
base num direito laboral "com princípios", capaz sobretudo de
se constituir como quadro referencial valorativo que equilibre,
numa dimensáo social, "direitos" e "deveres".
Mas também nos conduz, para tal, a necessidade de
fazer regressar a "justiça" como tema e referência central de
reflexão-discussáo-decisao, em busca de um dizer justo para
as questões do trabalho e do emprego.

"O TRABALHO

1. Trabalho não é, como sabemos, sinónimo de emprego.
Quando penso em trabalho, vêm-me a cabeça muitas
realidades: a casa, as crianças, as reuniões fora de horas, os
prazos apertados para fazer isto ou aquilo, o trabalho de
voluntariado, o ser seccionista num clube. Trabalhos!
O empenho e o brio, a vontade de fazer o que se faz bem
feito, pautam as minhas relações com o trabalho. 'Para ser
grande, sê inteiro Ipõe quanto és no mínimo que fazes",
escreveu Ricardo Reis. Devemos fazer as coisas como
achamos que elas devem ser feitas. mesmo que tudo a volta
reme em sentido contrário. Sempre há a esperança de
criarmos pequenos oásis onde o mundo funcione menos mal.
Quer trabalho, quer o emprego são sinónimos de excesso: de horas fora de casa, de reuniões em alturas que não
dão jeito, de fins-de-semana ocupados ... (Simoneta Luz
Afonso, num recente programa "Maria Elisa", sobre as quotas
para as mulheres, disse que seria bem diferente o dia-a-dia
num mundo onde elas tivessem mais peso ao nível das
decisbes. Provavelmente, acabavam-se os hordrios
disparatados, porque uma mulher quer estar em casa ao fim
da tarde e não marca reuniões em cima da hora do jantar ...)
Questão no 1: não seria possível, eventualmente
ganhando menos (para quem possa e não se importe de
prescindir de dinheiro, ficando com mais tempo), repartir o
emprego com quem o não tem?

NAS NOSSAS VIDAS
- COMO CONCILIAR
TRABALHO E F A M ~ L I ~
ALGuMAs IDEIAS
Margarida Duarte

Temos de repensar a reparti*: das tarefas
das actividades dos filhos, das idas aos
médicos, do tempo que se está com eles.
Mas a dificuldade reside em como repartir,
como fazer coincidir as necessidades de carreira
de cada um com as da

2. A "carreira": uma palavra que me lembra subida penosa,
degraus, caminho estreito sem alternativas, nem cruzamentos,
nem hipótese de fazer inversão de marcha. "Exige" sacrifícios:
dos filhos, das noites, dos fins-de-semana, das relações
afedvas, das férias. e. muitas vezes. exige que se atropelem
os outros. Por causa da carreira, as pessoas casam-se
menos, mais tarde, têm menos filhos, abandonam-nos mais,,.
Mas, 4s vezes, a carreira não passa de desculpa para
prolongar o estado de graça da juventude, as não-opçbes, o
não ter responsabilidades (cf. episódio da "Ally McBeal" em
que um casal discutia, justamente, se uma suposta gravidez
ntio Ihes iria estragar as carreiras e a "santa" vida).
Talvez devêssemos, em contrapartida, valorizar o trabalho de voluntariado e o direito ao lazer contra a ideia de
carreira bem sucedida (lembram-se do tio de "A Vida Bela"
que valorizava os pequenos prazeres, dizendo que nada era
mais necessário do que o supérfluo?).
Questão no2: não era possível equilibrar a progressão na
carreira com horários normais, mais flexíveis, que permitam o
direito ao lazer e a uma ocupação mais pessoal e livre do
tempo?

e

3. A família: um dos elementos (geralmente o pai) tem
uma carreira muito absorvente; o outro elemento do casal é
fatalmente sacrificado, se não quiser que os sacrificados
sejam os filhos ... Isto acontece, excepto se a mãe (porque
é da mãe, geralmente, que se trata ...) nao considerar o
sacrifício como sacrifício. Cuidar dos outros não é um
sacrifício. Depende das opçóes de cada um e daquilo que
nos dá prazer: estar com os filhos, ler-lhes, andar a pé,

arranjar programas em comum, náo é melhor do que
reunirljantar com "pessoas sérias" que, como dizia o
Principezinho, náo são pessoas, sáo cogumelos?
Temos de repensar a repartiçáo: das tarefas domésticas,
das actividades dos filhos, das idas aos médicos, do tempo
que se está com eles. Mas a dificuldade reside em como
repartir, como fazer coincidir as necessidades de carreira de
cada um com as da família...
Questilo no3: como compatibilizar duas carreiras, direito
ao lazer, equilíbrio da família, trabalho de voluntariado aquele que se faz sem pagamento e que é, talvez por isso,
mais gratificante?
Uma sugestão - a alternância: um elemento do casal
trabalha e o outro fica em casa (depois mudam, é claro ...)
mas que emprego é preciso ter para aquentar este esquema?
Outra sugestão - prescindir do "ter", do excessivo, do
sup6rfluo. Mas... como resistir a necessidade familiar de ter
cada vez mais dinheiro? As roupas, as marcas, os carros que
crescem quando os filhos crescem, as casas que têm de ser
maiores, a internet (e a segunda linha de telefone...), o
telemdvel, a TV Cabo, as fkrias, a educação, a proliferaçáo
de actividades...

-

A "carreiran:uma palavra
que me lembra subida penosa,
degraus, caminho estreito sem
alternativas, nem cruzamentos,
nem hipótese de fazer inversão
de marcha. "Exigensacrificios: dos filhos,
das noites, dos fins-desemana,
das relações afectivas, das férias, e,
muitas vezes, exige que se atropelem
os outros. Por causa da carreira,
as pessoas casam-se menos,
mais tarde, têm menos filhos,
abandonam-nos mais... Mas, as vezes,
a carreira não passa de desculpa para
prolongar o estado de graça da juventude,
as não-opções, o não ter responsabilidades

4. A autoridade e o poder: serão fatalmente masculinos?
Há mulheres de sucesso que os exercem do mesmo modo
que os homens... Quando convivemos com situaçoes de
autoritarismo e náo batemos o pé por comodismo, estamos a
ser coniventes com ele. Na minha vida profissional, tento
exercer a autoridade de um modo "natural", quer dizer, eu
desempenho as minhas tarefas como acho que devem ser
desempenhadas, esperando que os meus "subordinados"
sigam o exemplo. (Mas... e quando não seguem?)
Como será uma empresa no feminino? Terá ginástica
na empresa, refeiçães saudáveis e horários flexíveis que se
a ajustem às necessidades das mães, por exemplo?
Com tantas questães e interrogaçães que deixei no ar,
arrisco-me a ter deixado passar, sobre a problemática
trabalholfamília, uma mensagem pessimista
a de que é
impensável conciliar duas realidades que, fazem parte da
nossa vida, se a nao quisermos amputar. Gostaria de ter
deixado, apenas, pistas de reflexáo, mais ou menos inquietas
(e inquietantes). Apesar dos versos de Ricardo Reis ("Para
ser grande, sê inteiro 1 pãe quanto & no mínimo que fazes"),
não me esqueço de que a perfeiçio não existe a não ser
como miragem, como absoluto, como desejo de lá chegar.

-

Outro dia, um locutor desportivo anunciava na rádio o
último campeonato do milénio; as mais variadas campanhas
publicitárias aludem a mudança de milénio; os meios de
comunicação social já começaram e vão continuar a divulgar
mais variados balanços, análises e perspectivas, mais ou
menos esotericas, sobre a passagem de milénio será um
facto amplamente referido na comunicação social e suscitará
um sem-número de negócios lucrativos.
Ppderá também ser uma ocasião de reflexão sobre
inúmeras questdes que se prendem com o devir das
sociedades humanas no tempo, o sentido que atribuem ao
seu fluir, os sistemas que inventaram para o contar, os vários
possíveis futuros. Afastado o temor do fim do mundo, pelo
menos para absoluta maioria das pessoas, a passagem de
milénio pode constituir uma ocasião de cultura, de reflexão
ética, de uma boa conversa.
Deixo alguns apontamentos que resultam de uma leitura
pessoal de dois livros, recentemente publicados, em que se
faz uma abordagem séria, sadiamente erudita e problematizadora deste momento do calendhrio. Sao eles O Fascínio do
Millennium, de Stephen Jay Gould (11 e Entretiens sur Ia fin
des temps [2] que reúne entrevistas com Jean-Claude
Carrière, Jean Delumeau, Umberto Eco e Stephen Jay
Gould, cuja leitura se recomenda.

-

Paulo Melo

i

O milénio e mais do que o fascínio dos três zeros,
dos quatro dígitos que mudam. Isso é o que hoje,
eventualmente, seduz e entusiasma.
Mas, ao longo da História muitos foram os que
esperaram o milénio.

1. Os ciclos de tempo naturais sso os dias (rotaçdes da
terra), as lunaçdes (revoluçbes da Lua em volta da Terra) e
os anos (revoluçdes da Terra em volta do Sol). Todos os
meses, décadas, séculos e,
outros períodos de tempo
tambkm, milénios ou outros, noutros tempos e culturas são divisdes desenvolvidas pelas sociedades humanas para
responder à necessidade de se situarem no tempo. Os
calendários são, em grande parte, produtos culturais, embora
assentem nos três ciclos naturais básicos.
A história dos sistemas de contagem do tempo é tanto
mais complexa quanto a Natureza é irregi.lar. Assim, um ano
tem a duração de 365,2422 dias e a lunaçao uma duração de
29,53059 dias. Nenhum destes ciclos primários é múltiplo
simples de qualquer outro, o que gera enormes complicações. Como definir o número de dias de cada ano de modo
a que o calendário não se afastasse do ano solar? Por isso
se recorreu aos anos bissextos, mas mesmo assim a conta
não dá certa uma vez que a duraç8o do ano solar não é
exactamente de 365 dias e 114. Como forma de correcção
aboliram-se os anos bissextos nos anos terminados em 00.
Mas, como nem mesmo assim a conta era exacta, foi
necessário restabelecer os anos bissextos nos anos
terminados em 00 de quatrocentos em quatrocentos anos,
adoptando-se como regra que os anos terminados em 00
divisíveis por 400 são bissextos, ao contrário dos n8o
divisíveis. Por isso o próximo ano será bissexto, como foi o
de 1600.
Foi uma comissão preGdida pelo matemático jesuíta
Cristovilo Clávio quem definiu, a pedido do papa Gregório
XIII, este calendário, que foi adoptado no ano de 1582 e tem
o nome de calend8rio gregorianp. Substitui o calendário

-

contrário da opinião popular que privilegiava o sentimento de
mudança associado a substituição dos três digitos. No início
do nosso século, as elites cultas conseguiram ainda impor o
seu ponto de vista e as grandes comemorações públicas
tiveram lugar no fim de 1900, mesmo se o imperador
Guilherme II da Alemanha e Sigmund Freud se associaram ao
sentir popular. Cem anos volvidos, tal não voltará a acontecer
porque, como constata Stephen Jay Gould, "essa antiga
distinção entre dois mundos culturais esbateu-se, pelo
menos nos Estados Unido". E acrescenta: "A cultura popular
difundiu-se amplamente, a começar pelo j a z , e a elite já n i o
tem força para impor as suas preferências contra as
aspirações da maioria das pessoas." O sentir das massas
impõe-se ao saber das elites para que este século tenha
apenas 99 anos e o milénio 999! Como vimos, não é inédito,
só que os fundamentos do poder dos senhores do tempo
eram outros...
3. O milénio é mais do que o fascínio dos três zeros, dos
quatro dígitos que mudam. Isso é o que hoje, eventualmente,
seduz e entusiasma. Mas, ao longo da História muitos foram
os que esperaram o milénio.
A civilizaçáo judaico-cristã rompeu com a circularidade do
tempo, deu um sentido a História humana. Com ela passou a
haver um princípio e um fim dos tempos e uma promessa de
justiça e salvação.
É a partir de alguns textos bíblicos que multidões de
injustiçados vão encontrar o fundamento da revolta contra a
opressio insustentável. Quiseram inaugurar o milénio, cuja
promessa vislumbraram, sobretudo, em Apocalipse 20, 1-15.
Mas outros textos do Antigo e do Novo Testamento abordam
o fim dos tempos e descrevem os seus sinais.
As primeiras comunidades cristas viveram na expectativa
do fim iminente dos tempos, momento em que, com a segunda vinda de Jesus Cristo, teria lugar o julgamento definitivo
em que os justos obteriam a salvação e os ímpios o castigo.
Disso falam as duas passagens que se citam:
"Mas há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer:
um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um só
dia. Não é que o Senhor tarde em cumprir a sua promessa,
como alguns pensam, mas simplesmente usa de paciência
para convosco, pois não quer que ningukm pereça, mas que
todos se convertam.
Porém, o dia do Senhor chegará como um ladráo: os céus
desaparecerão com estrondo, os elementos do mundo,
abrasados, dissolver-se-ão, assim como a terra e as obras
. que nela houver" (2 Pe 3, 8-1 3).
'Vi, depois, um anjo que descia do céu. Trazia na mão a
chave do Abismo e uma grande corrente. Agarrou o Dragao,
a serpente antiga, que também se chama Diabo ou Satanás:
prendeu-o por mil anos e lançou-o no Abismo que depois
fechou e selou, para que ele nao mais enganasse as nações,
até que se completassem mil anos. Depois deste período, o
Diabo deve ser solto por algum tempo.

Vi também alguns tronos; e aos que neles estavam
sentados foi dado o poder de julgar. Vi ainda as almas dos.
que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela
Palavra de Deus, os quais não adoraram a Besta. Eles
reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos. O resto
dos mortos nCLo voltou a vida antes de se cumprirem os mil
anos. Esta é a primeira ressurreição.
(...) Quando se cumprirem os mil anos, Satanás será
solto da sua prisão e partirá para seduzir as nações dos
quatro cantos do mundo, a Gog e Magog, a fim de os reunir
para a batalha. O seu número será tao grande como a areia
da praia. Eles subiram a planície da terra e cercaram o
acampamento dos santos e a cidade predilecta. Mas um
fogo que caiu sobre eles devorou-os. O Diabo, que os tinha
enganado, foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde
também estão a Besta e o falso Profeta. Aí serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.
Depois, vi um trono magnífico e branco e alguém
sentado nele. Os céus e a terra fugiram da sua presença e
desapareceram definitivamente.
Vi também todos os mortos, grandes e pequenos.
Estavam diante do trono; e foram abertos uns livros. Foi
aberto também um outro livro, que é o livro dos vivos. Os
mortos foram julgados segundo aquilo que estava escrito
nos livros, segundo as suas obras.
(...) Então a Morte e o Abismo foram lançados no lago
de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. E todos os
que náo foram encontrados no livro dos vivos foram
lançados no lago de fogo" (Ap 20, 1-5. 7-12. 14-15) [6].
Estas longas citações justificam-se porque estes textos
e outros poderiam ter sido escolhidos - alimentaram
expectativas e revoltas ao longo de toda a História humana
subsequente. Os textos bíblicos, sabemo-lo, devem ser
interpretados, tendo em conta o estilo e contexto'histórico
cultural em que foram produzidos. Os textos apocalípticos,
comuns no tempo de Jesus, servem mais para alimentar a
esperança n o tempo da provaçáo, do que para descrever
com exactidão o tempo futuro.
Não me alongo na exegese destes textos, tarefa para a qual
não tenho especial competência, nem tal é necessário para que
se conclua como, a partir deles, foi fácil associar o número mil
r/] à esperança de uma mudança radial que recompensasse
os desprotegidos e castigasse os perversos. Que outra esperança poderia restar a tantos homens e mulheres que, ao longo
da História, em nada mais podia confiar do que nesse tempo
redentor para suportar um sofrimento sem fim previsível?
Muitos cálculos se fizeram para saber quando ocorreria
o fim dos tempos, assim como as mais cuidadas interpretações dos sinais que o anunciariam [8], mas todos os que
pela sua acção quiseram desencadear esse tempo de
justiça ou que simplesmente o esperaram, ou morreram em
consequência das suas revoltas ou tiveram que proceder a
novos cálculos. Ainda assim, os fenómenos milenaristas
n i o deixaram de ter importantes consequências na
evoluç4o posterior das sociedades em que ocorreram.

-

Muitos cálculos se fizeram para saber
quando ocorreria o fim dos tempos,
assim como as mais cuidadas
interpretações dos sinais que
o anunciariam [8], mas todos os que pela sua
acçáo quiseram desencadear
esse tempo de justiça ou que
simplesmente o esperaram, ou morreram em
consequência das suas revoltas
ou tiveram que proceder a novos cálculos.
Ainda assim, os fenómenos milenaristas
não deixaram de ter importantes
consequências na evoluçáo posterior
das sociedades em que ocorreram.

Nem só a cultura judaico-crista gerou milenarismos. É
compreensível que situaçães insuportáveis de opressAo
alimentem um imaginário de uma era redentora. O cruzamento de passagens descontextualizadas da Bíblia com
culturas africanas e americanas pré-colombianas está na
origem de revoltas, ou inacçbes, de inspiraçao milenarista
que foram verdadeiras catástrofes para os povos que as
protagonizaram.
As hierarquias religiosas sempre desconfiaram dos
milenarismos porque nunca quiseram que as coisas
mudassem demais, pondo em causa o seu bem-estar e
poder. Lutero condena a revolta fracassada dos camponeses
da Turingia chefiada por Thomas Muntzer, assim como a
hierarquia católica condenou antes e condenaria depois
muitas erupçdes sociais de cariz milenarista. Só muito tardiamente o Apocalipse foi reconhecido como livro canónico, isto
é, como parte da Bíblia pela hierarquia católica, que perfilhou
a pers-pectiva de Santo Agostinho, que atribui um carácter
simbólico ao livro do Apocalipse, considerando que o milénio
é um estado espiritual inaugurado com o nascimento de
Cristo. Stephen Jay Gould comenta de uma forma um tanto
excessiva: "Este argumento (...) cumpre um objectivo social de
uma instituiçio poderosa e conservadora que pretende manter
a sua influência na vida quotidiana e suprimir as
teorias
extra-vagantes sobre os fins do mundo reais e iminentes."

4. Afinal, numa perspectiva bem mais linear e evidente, o
que se assinala neste final de ano, ainda que de forma imprecisa, silo dois mil anos de cristianismo ou, dito de outra
forma, dois mil anos de Evangelho a trabalhar na História
humana (91. Bem difícil será fazer um balanço exaustivo.
Qualquer que seja será incompleto e sujeito a correcções e
intervençdes divergentes... Por isso, termino com duas
citaçbes de dois intelectuais europeus que, ao falarem num
registo de testemunho, proporcionam, assim o espero, uma
boa ocasiáo de conversa serena para cristaos e nao cristaos
sobre este facto incontornável da História de toda a
humanidade.
"Se eu fosse crente, consideraria sublime que Deus
tivesse pedido ao seu próprio filho para se sacrificar para
salvaç80 de todos os homens. Aí reside a especificidade do
cristianismo; nao no facto de o cristianismo primitivo ter
passado sete ou oito séculos a discutir sobre se a Cristo foi
dada uma natureza só humana ou só divina, ou as duas, e
quantas pessoas e vontades ele incarnava... Tudo isso tem
a aparência de jogos teológicos completamente inúteis,
mas o que verdadeiramente interessa é a contemplaçao do
mistério: como, de que maneira p6de Deus ter feito isso por
nós? Mas se eu considero que Deus n4o existe, entiio a
questão torna-se ainda mais sublime: devo, entáo,
perguntar-me como é que uma parte da humanidade teve
suficiente imaginaçao para inventar um deus feito homem
que aceita morrer por amor da humanidade. Que a
humanidade tenha podido conceber uma ideia tao sublime,
tao paradoxal, sobre a qual assenta uma tao grande

suscitou, mas também de sistemas de pensamento, de
organizaçdes, de liturgias, n3o pode deixar de impressionar o
observador do passado e do presente. Quem possui as
chaves do futuro para poder afirmar que tudo isto está terminado e que as capacidades cristas de renovaçao e
reajustamento às realidades em mudança esta0 esgotadas?
Do ponto de vista da história cristã, estamos seguramente
no fim de um tempo: o do conformismo e, mais globalmente,
da religiao herdada da família. Mas estamos, talvez, no início
do cristianismo do baptismo de adultos.
Jean Delumeau, Entretiens sur Ia fin des temps,
pág. 305 a 307

intimidade com a divindade, leva-me a ter uma grande
estima por ela. Esta humanidade fez coisas aterradoras, é
certo, mas foi capaz de inventar isto! Mesmo se Deus nao
existe, ela foi capaz de inventar um romance verdadeiramente extraordinário.
Antes, inventava deuses que devoravam os seus filhos,
deuses adúlteros, divindades más, bulímicas, que comiam
seres humanos. E depois concebeu a ideia do sacrifício por
amor. N2o está mal! Por isso a invençáo do cristianismo é
uma bela justificaçao para a existência da nossa espécie,
para o seu direito à existência. Que os papas tenham sido
uns patifes, que os cristaos tenham matado mais infiéis do
que os infiéis cristãos, que se tenham queimado hereges,
tudo isso s i o efeitos secundários inevitáveis. Como dizia, há
sempre um desajustamento entre o que julgamos dever fazer
e o que fazemos."
Umberto Eco, Entretiens sur Ia fin des
temps, pág. 294 e 295

'Que significa este aniversário ou que deverá ele
significar? O único sentido que incontestavelmente pode ter
é o de assinalar dois mil anos, em números redondos, de
cristianismo. Que outra razio além desta temos para
comemorar o ano 2000? Marca a passagem ao terceiro
milénio da era crista.
Mas, pode-se desde já prever que, aquando dessa
passagem, muitos saborearao o champanhe sem pensar no
verdadeiro significado do ano 2000, como muitos partem de
férias no Pentecostes sem saber o significado dessa festa, e
isso constitui um problema. o cristianismo uma coisa do
passado? Vai o fim do milénio assinalar o momento da sua
agonia, o termo da sua história? Esta interrogação acompanha-me desde há muito, uma vez que 6 o tema de um dos
livros que contribuíram para o meu auto conhecimento O
cristianismo vai morrer? (1977).
O historiador nao é futurólogo. Pode, no entanto, fazer o
balanço dum passado e discernir características susceptíveis
de se desenvolverem no futuro.
No momento de avaliar dois milénios de cristianismo, é
necesshrio recordar aos nossos contemporAneos, por vezes
predispostos a esquecê-lo, que, apesar das infidelidades
indiscutivelmente importantes à mensagem de que 6
portador, o cristianismo preencheu bem a coluna positiva do
seu balanço, e isto em múltiplos domínios espiritualidade,
cultura, instruçáo, arte, ajuda aos mais desprotegidos...
Incluo-me entre os que pensam que n i o foi por acaso que
tanto a aência moderna como os 'direitos do homem"
nasceram no espaço cristao, ainda que nestes domínios
tenham ocorrido conflitos, já datados, entre a modernidade e
as autoridades religiosas. Tendo em conta este balanço, n4o
hesito em dizer: se o cristianismo vai morrer, isso será uma
perda!
O cristianismo manifestou - é uma evidência histbrica
uma extraordinhria capacidade de renovaç40 e adaptaçáo no
tempo e no espaço. A diversidade das formas artísticas que

,

-

-

-

1 Lisboe, Publhçües EuropeAmérica, 1998.
2 Paris, Librakk MMme Fayard, 1998.
3 A Rússia apenas Ibz essa m
o em 1918 e. pw isso, a Revoiuçg6 de
Outulro teve elbctivemeníe lugar em Novemtuo, segundo o caknd&io 6yeporieno
4 A clvibzaçllo hebreica wnteva o bmpo com um caiendkio complexo estabelecido a pedir das lunap%s, de1 a mobilidade da data da PBscoe, estabekida a partir
desse caknddrlo; a clviIzaç#o meia adoptou um calendário que Unha c o m base 18
meses de 20 dias.
5 Enganou~e
... Jesus Cfisto nasceu, pelo menos, quatro anos antes. Se assim
nllo íosse nllo podetia b r sido conbmpordneo de Herdes que momu em 4 a.C.
6 As c l f a ç k iwam IbRas a pwtk da Nova Blblis dos Capuchinhos.
7 Mil anos de IWicMade ! m a (o m'lénio) antes do w m b a b e do final, mas t e m
bém a assimll@o dos seis dias da alaçllo a seis mil anos de hist6ria twena... Assim,
uma W l a m u b dlvulgada abitui m mundo a dura*
total de 6000 anos, calcula em
irés ou quabo m l anos o b m p anteriu ao nascimento de Cristo, o que Rir$ w m que
o Úiümo miMnio kesse bilclo no ano 1000 ou 2000. O p v o r do ano 1000. #o ao gosto
da hislwicgralia r o m ê n h , tem sido relekizado pela h i s m a l wntetnpcudnea,
que, mwmo assim adm9 a existência de alguns sintomas de agitsçüo (loiizada a
pp6sito da passagem do primeiro milénio.
8 A Besta e o AntGristo Icrem MenMicados com um s e m - n ú m de personalidades hiskkicris. A descoberta da A M i c a e a evangdizaçüo dos povos autóctones,
iambém hxam inlwpmtadas w m o a wncmtizaçllo do anúncio da Boe Nova ao mundo
intelo, um d a shab do Jim dos tempat (Mt. 24, 14)
9 Ddxo pn ouba ocasilo um outra tama q w , íendo a ver w m a esb, data n8o
se klbn,ao m i ~ l om, s sim ao s6culo. Como mndw, o que mter deste pcdlgioso
sckub XX?

O hábito faz a coragem? Não é verdade
o que diz, senhor. A
farda só protege um de
nós e sei que eu não
sou. Nunca fui. Não me
grite. Não chame
ninguém. Não fale
como se me conhecesse desde pequena.
Como se fosse meu
pai. Eu poderia ser sua
mãe. Ou talvez não,
pensando bem. Não se
porte como se viesse
de fora. Aliás: conhecemo-nos? Nós: conhecemo-nos? Parece-me.
Você anda sempre
vestido - quer dizer, de
farda? Não me
ameace. Morrer eu já
sei como é, estive lá
várias vezes. Agora
apetece-me outra
coisa, por exemplo
viver, e ninguém me vai
impedir. Não você. Está
no meu caminho, senhor. Vai desviar-se ou
não? Não insista, o
meu hábito não vem ao
caso. Ninguém aqui
estava habituado.
Vemo-nos no funeral?
NOmeu, no seu ou
noutro.
Pedro Rosa Mendes
ln Pública, 5/9/99

PARAUMA
CULTURADA PAZ*

1. R~so~uçAo
DE CONFLITOS
Comecemos pelo meio (no tempo), com um caderno de
1998, editado na Universidade de Bradford, em Inglaterra,
pelo Centro de Resoluçio de Conflitos, (Departamento de
Estudos para a Paz), o qual, por sua vez, est8 integrado na
Plataforma Europeia para a Prevençio e Transformaçao dos
Conflitos.
Titulo do caderno:
CONFLICT RESOLUTION:
UNIVERSITY PROGRAMS AND TRAINING CENTERS
Nele podemos encontrar:

[ALGUNSPASSOS NO CAMINHO...I

1.1. Introduçáo sobro a experitbncia de Bradtord

Oração de São Rancisco

Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz.
Onde há ódio, que eu leve o Amor;
Onde há ofensa, que eu leve o Perdao;
Onde há discórdia, que eu leve a União;
Onde há dúvida, que eu leve a Fé;
Onde há erro, que eu leve a Yerdade;
Onde há desespero, que eu leve a Esperança;
Onde há tristeza, que eu leve a Alegria;
Onde há trevas, que eu leve a Luz.
Oh Mestre, fazei que eu procure menos
Ser consolado que consolar;
Ser compreendido que compveender;
Ser amado do que amar
Porque é dando que se recebe;
Épenloando que se é perdoado;
É morrendo que se ressuscita
Para a Vida Eterna.

' Material fornecido por Luis de França, o.p., e por Bruno C. Reis.
Montagem do dwst por Mana A. P. Correle

'

Durante os últimos 30 anos, os Centros de Estudos para
a Paz têm-se desenvolvido segundo quatro modelos
possíveis.
O mais comum tem sido um pequeno grupo de universitários, quase sempre do mesmo departamento, que se
reúnem para montar cursos e conseguir interessar outros
colegas no processo. Por vezes sao duas ou três pessoas,
dependendo da boa vontade de muitas outras. Os primeiros
alunos serao ainda n i o licenciados - e a verdade A que a
mistura do entusiasmo dos estudantes e do investimento dos
seus professores pode produzir o êxito de um centro.
O segundo modelo é o estabelecimento de um centro
independente, mas com o forte apoio de uma universidade,
dedicado especificamente a Estudos para a Paz. Pode ser
formalmente um centro de ensino ou concentrar-se na
investigaçao, conduzida por alguns licenciados.
Em terceiro lugar, talvez a forma mais comum na Europa,
é a fundaçao de um centro para investigaçao, muitas vezes
independente de univerçidades. Podem produzir actividades
substanciais de investigaçao, mas s i o muito vulneráveis a
crises financeiras.
Finalmente, relativamente raro, é o estabelecimento de
um departamento universitário de.Estudos para a Paz, com
um staf substancial, vindo de diferentes disciplinas, mas
trabalhando como centro independente, embora semelhante
nas suas linhas gerais de organizaflo a um departamento
tradicional.

C-.)
O Departamento de Estudos para a Paz da Universidade
de Bradford começou há 24 anos e é agora o maior Centro
universitário de Estudos para a Paz no mundo. A sua origem
e desenvolvimento devem muito ao interesse público quanto
aos assuntos da paz e da guerra no inicio dos anos 70. Por
essa altura, a Sociedade de Amigos (Quakers) procurou
encorajar a criaçao de um departamento de Estudos para a
Paz numa universidade inglesa, segundo linhas já
experimentadas em vários centros com êxito, na
Escandinávia e nos E.U.A.
O primeiro professor veio de Harvard (onde era director
do Centro para a Educaçao e o Desenvolvimento). O departamento de Bradford associou-se a outros centros ingleses,

tornando-se o foco para os estudos da paz e da resoluçáo dos
conflitos em todo o país. 0 s estudos foram marcados por
pluralismo de abordagem e por muita controvérsia, por
exemplo, sobre a relaçáo entre valores, objectividade
mas nunca foram
académica e empenhamento político
considerados como um passatempo de segunda ordem;
antes, sempre foram uma área do conhecimento vital e em
expansáo. (...)
Actualmente, a investigação explora tr9s áreas principais:
resoluçáo de conflitos, mudanças sociais e segurança
internacional.
(...) O ensino e a investigaçáo em resoluçao náo violenta
de conflitos inclui vários cursos pré e pós-graduados dentro
do departamento. Objectivos: implantar culturas de paz pela
difusao da educaçáo na resoluçáo de conflitos; formar uma
rede internacional de organizaçdes de resoluçáo de conflitos;
apoiar um programa de investigaçáo aplicada, para aprofundar
a compreensáo do que seja uma prática para a paz
(Elise Boulding: "a arte e os instrumentos para fazer a paz").
O trabalho para a paz e as mudanças sociais distribui-se
por vários programas na América do Sul e em África
(Jamaica, Namíbia, Moçambique), assim como no Sul da
Ásia, o Médio-Oriente e a Europa de Leste. Muitos destes
programas concentam-se nos efeitos dos conflitos sobre o
desenvolvimento.Outros concentram-se nas relaçdes entre a
sociedade civil e o processo de mudança social nAo violenta
(mantendo laços com professores seguidores de Gandhi, da
índia). Em sociedades industriais, a investigaçáo inclui
trabalhos sobre relaçbes étnicas e as diferenças entre
homens e mulheres na política.
Quanto B segurança internacional, tem programas de
investigaçao no controle da "transferência" de armas convencionais; controle das armas nucleares e biológicas; e
desenvolvimento de protocolos internacionais para promover
a segurança ambiental. Parece, actualmente, que os
primeiros determinantes da falta de paz e segurança
internacionais ser80 as profundas divisdes sócio.económicas
globais; as dificuldades ambientais para o desenvolvimento
humano; e o legado militar deixado pela Guerra Fria. (...)

-

Uma lista de 37 programas universitários e centros de
formaçao europeus (não refere nenhum em Portugal), com a
descriçáo sumária da respectiva história, prinapais temas
estudados, contactos estabelecidos, populaçao alvo e a
forma de estabelecer contactos com eles.
Apenas como exemplos, citemos alguns:
Austrian Study Center for Peace and Conflict
Resolution (ASPR ou OSFK ).
- Universite Pierre Mendès France, em Grenoble
Center for International Relations 1 Peace and Conflict
Studies, Universidade de Tubingen
The Insh School of Ecumenics, validada pelo Trinity
College, de Dublin
Kontact der Kontinenten (KdK), Alkmaar, Holanda

-

-

Por um lado, nos E.U.A. surgiram
por todo o lado cursos de Relações
Internacionais, na sequência de um
desejo apaixonado de prevenir
novas guerras. O ambiente intelectual
destes cursos era a cultura universitária
americana: wilsoniana, herdeira
do Iluminismo, utópica e liberal.
(...) Se havia no ar uma certa ironia
quanto aos pacifistas do princípio do
século, agora tomava forma a ideia de
que a paz duradoura poderia ser assegurada
por uma organização de arbitragem
internacional - subjacente a formação
da Sociedade das Nações. (Jacob Ter
Meulen começou a publicar em 1917
uma história desta ideia desde
a alta Idade Média!)

- International Summer School, Universidade de Oslo

- Universidade Ramon Llull, Barcelona

- CASIN: Center for Applied Studies in International
Negotiation,Genebra
Este Caderno pode ser pedido a:
European Platform for Conflict Prevention and
Transformation
Postbus 14069 - 3508 SC Utrecht
The Nederlands.
Tel +31(0) 30 253 75 28
fax +31(0) 30 253 75 29
e-mail: euconflict@euconflict.org

Voltemos a trás (no tempo, outra vez) para apresentar
alguma informaçao mínima sobre a evoluçáo histórica que
vem a culminar recentemente na "Cultura da Paz", a que nos
vamos referir no ponto 3.
A história contemporânea das teorias e das noções da
política para a paz começa a tomar contornos definidos
depois da Grande Guerra de 1914-18.
Por um lado, nos E.U.A. surgiram por todo o lado cursos
de Rqiações Internacionais, na sequência de um desejo
apaixonado de prevenir novas guerras. O ambiente intelectual
destes cursos era a cultura universitária americana:
wilsoniana, herdeira do Iluminismo, utópica e liberal.
Na Europa, os herdeiros de Marx, Nietzsche, Freud e
outras grandes figuras da passagem do século (cuja influência se restringira primeiro aos filósofos e aentistas) passaram
a ser, depois de 1918, novos grupos políticos com os
veteranos da Guerra, desiludidos, endurecidos, sem fé nos
políticos nem nos valores sociais tradicionais. A desilusáo
dos intelectuais e o cinismo das massas populares levaram a
aceitaçao de "soluçdes duras e rápidas", o que veio a ser
terreno propício à eclos8o dos fascismos.
Mas, por outro lado, se havia no ar uma certa ironia
quanto aos pacifistas do princípio do século, agora tomava
forma a ideia de que a paz duradoura poderia ser assegurada
por uma organizaçao de arbitragem internacional subjacente à formaçao da Sociedade das Naçdes. (Jacob Ter
Meulen começou a publicar em 1917 uma história desta ideia
desde a alta Idade Média!)
Desde os anos 20, começaram a publicar-se dos dois
lados do Atiantico jornais dedicados à política internacional; e
começaram os cursos de Relações Internacionais na Europa
os quais, nos anos iniciais, trouxeram pelo menos uma
apreaaçao mais clara da geografia e da diversidade do
mundo...
"um rio que continua sempre a correr", atravessando a
Grande Depressáo, a Guerra de Espanha, a 2' Grande
Guerra, a Guerra Fria, os sdavancos da ONU, as lutas pela
independência dos povos colonizados, os esforços para a
liberdade' e a dignidade de todos os humanos...

-

-

Nos anos 80, começa-se a falar de investigaçáo sobre a
noçáo de conflitos. "A investigaçáo sobre os conflitos parte da
posição de que os processos políticos e sociais podem ser
estudados com vantagem como várias combinações de
conflito e cooperaç$o." O livro de C. R. Mitchell (Londres,
1981) Estrutura do Conflito Internacional tem quatro Partes:
Estrutura do Conflito; Conduçao do Conflito; Acabar com o
Conflito; Gerir o Conflito.
Já próximo dos dias actuais, os universitários começam a
falar de 'Negociaçao através das culturas", apercebendo-se
finalmente do poder das normas culturais locais sobre as
negociaçaes e os seus resultados para além das ideologias e dos cálculos militares.
Chegamos agora à discussáo da natureza e do quadro
legal das intervenções humanitárias; e às questões levantadas pela violência em geral, a degradação do ambiente, a
pobreza de grandes fracçdes da populaçao humana.

-

Cultura da Paz -esta é a mais nova designaçao do tal 'rio
que vai correndon.Por exemplo, há um programa denominado
"Mulheres para Uma Cultura da Paz",que introduz a diferença
do género nestas questões. Porque elas sabem deixar de lado
os discursos oficiais e os rancores, e sentar- s e lado a lado,
mesmo quando vêm de países em guerra entre si. (ver
Pontos de Vista, Viragem 31, pg. 28 'Em guerra contra a
guerran).A consciência de que as mulheres têm uma palavra
a dizer nao só ao nível do quotidiano, mas também a nível
dos chamados "assuntos do Estadon, incluindo a paz ou a
guerra, começa a derrubar obstáculos antigos...
Muito oficialmente, a Assembleia Geral das Nações
Unidas proclamou, em 1997, que o ano 2000 seria o Ano
Internacional da Cultura da Paz.
Corre pelo mundo um manifesto, "Manifesto 2000 para
Uma Cultura de Paz e de nClo Violência" que se destina a ser
um abaixo-assinado a enviar à Unesco, a qual conta recolher
milhbes de assinaturas, que serio apresentadas em
Setembro de 2000 à mesma Assembleia Geral.
É provável que o texto deste manifesto chegue às vossas
maos por outras vias, mas, para já, aí fica (traduçiío a partir
do The Unesco Couner, de Julho-Agosto 1999) :
'Reconhecendo a minha parte de responsabilidade no
futuro da Humanidade, especialmente no das crianças de
hoje e de amanha, prometo, na minha vida quotidiana, na
minha família, trabalho, comunidade, país e regiao:
Respeitar a vida, toda a vida. Respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa, sem discriminaçáo ou preconceito.
Rejeitar a violencia Praticar a nao-violencia aciiva,
rejeitando a violência em todas as suas formas: física,
sexual, psicológica, económica e social, em particular para
com os mais desprotegidos e vulnerhveis, tal como as
crianças e adolescentes.
Partilhar com os outros. Partilhar o meu tempo e
recursos materiais em espírito de generosidade, para acabar

-

-

com a exclusáo, a injustiça e a opressáo económica e política.
Dar atençao para compreender. Defender a liberdade
de expressáo e a diversidade cultural, dando sempre prefer9ncia ao diálogo; dar atençáo, sem fanatismo, difamação ou
rejeiçao dos outros.
Preservar o Planeta. Promover comportamentos de
consumidor responsável, e práticas de desenvolvimento que
respeitem todas as formas de vida e mantenham o equilíbrio
da Natureza no nosso planeta.
Redescobrir a solidariedade. Contribuir para o
desenvolvimento da minha comunidade, com plena
participaçáo das mulheres e respeito dos princípios
democráticos, para criarmos juntos novas formas de solidariedade."

-

-

,

onde crianças e adultos queimaram os seus brinquedos
bélicos ao som da 98 Sinfonia de Beethoven. Um menino de
quatro anos, em lugar de pistolas de plástico, trouxe uma
bota, que atirou para o fogo. A gargalhada geral só parou
quando o pequeno explicou: «É com esta bota que eu bato
na minha irmá.»
O impacto foi enorme, n8o só pela projecçáo do
acontecimento, mas também porque, até aí, ainda muita
gente via os objectores como oportunistas que fugiam a
tropa. «Perceberam que trabalhávamos e tínhamos um
projecto, que recusávamos a tropa, mas cumpríamos sem
protestar um ano de serviço civico, que queríamos uma
sociedade em paz»".

Pode-se assinar o Manifesto 2000 na Internet:
www. unesco.org/manifesto2000
Ou enviar uma cópia assinada para:
International Year for the Culture of the Peace
UNESCO, 7 Place Fontenoy
F-75352 Paris 07 SP France.
Fax: + 33 (0) 1 45 68 56 38

4. UM "PEQUENO"

EXEMPLO NACIONAL

In Público, 16 Julho 99: "Grupo de objectores de consci9ncia cultiva a paz em Sáo Joáo de Ver (Feira)".
'( ...) Tudo começou quando um rapaz da freguesia, hoje
com 38 anos, se viu confrontado com o Serviço Militar
Obrigatório em 1979. Nao queria ir à tropa e um amigo iniciou
o processo para lhe conferir o estatuto de objector de
consciência. Descobriu, com espanto, que a lei sobre
objecçáo datava de 1976, apesar de nunca ter encontrado
ninguém que dela tivesse ouvido falar ou que a ela tivesse
recorrido.
Entusiasta de fórmulas náo violentas para resolver
conflitos, pensou que uma descoberta destas tinha de ser
parü-lhada, pois, como dizia o Zeca (Afonso), "o que faz falta
é avisar a malta".
Começaram a surgir os primeiros objectores na freguesia,
como ele membros da Juventude Operária Católica (JOC),
movimento com muita expressao em Sáo Joao de Ver. Daí a
ideia de formar pessoas na descoberta de outro sentido para
a vida: germinava assim o projecto da educaçáo para a paz.
Vizinhos, conhecidos, familiares, familiares de conhecidos
de vizinhos, foi uma avalanche de jovens a procurarem' o
apoio e os conselhos dos objectores de S%oJoáo, tendo-se
criado um núcleo com essa funç4o específica.

(4

Em 1995, o movimento organiza uma marcha da paz,
cuja ideia surgiu de um objector que cumpria o serviço
civico num infanthrio. A educaçao para a paz tem de começar
cedo e logo nas brincadeiras. Por isso, a marcha, que juntou
milhares de pessoas, terminou com uma enorme fogueira

Entusiasta de fórmulas não violentas
para resolver conflitos, pensou que uma
descoberta destas tinha de ser partilhada,
pois, como dizia o Zeca (Afonso),
"o que faz falta é avisar a malta".
Começaram a surgir os primeiros objectores
na freguesia, como ele membros da
Juventude Operária Católica (JOC),
movimento com muita expressão em
São João de Ver. Daí a ideia de formar
pessoas na descoberta de outro sentido
para a vida: germinava assim o projecto
da educação para a paz.

KEENCANTAMENTO

'Caloroso e charmeur, mesmo quando repreende,
confiante e estimulante, mesmo quando mostra tristeza pela
situação actual, o tom da última encíclica de João Paulo II,
Fides et Ratío, contrasta de forma positiva com as
condenaçóes dos seus antecessores do século XIX contra a
razão e a filosofia moderna, destruidoras da fé cristã e da
autoridade da Igreja." O Papa "promove mesmo os filbsofos
a categoria de interlocutores privilegiados, na medida em
que Ihes cabe, tal como aos teólogos, t o dever de inquirir a
respeito dos diferentes aspectos da verdade»."
Para o Papa a nova encíclica, uma continuação da
Ventatis Splendor enquanto esta apontaria para algumas
verdades escondidas ou esquecidas, no nosso tempo, a
Fides et Ratio discute a prbpria natureza da Verdade reflecte a necessidade premente sentida por João Paulo II
no sentido de, no limiar do terceiro milénio da era cristã, se
dar resposta a toda uma humanidade a procura de sentido.
De facto, João Paulo I1 define o Homem como "«aquele que
procura a verdade», um ser naturalmente filósofo». (...) A
universalidade deste seu apelo A razao, a solenidade
angustiada da refergncia ao terceiro milénio, as expressóes
de confidência premente na primeira pessoa traços que
sublinham a
se repetem ao longo de todo o documento
importância que o papa lhe dá e contribuem para fazer dele
um acontecimento cultural que justifica a análise que
pretendemos fazer."
O Papa conclui a Fides et Ratio a apelar aos teólogos
"para que entrem num tdiálogo crítico e exigente com o
pensamento filosbfico contemporâneo assim como com toda
a tradiçho filosbfica, que ela esteja de acordo ou em
oposição à Palavra de Deus», e aos filósofos, «a fim de que
tenham a coragem de reencontrar, no trilho de uma tradição
filosófica constante e válida, as qualidades de autêntica
sabedoria e verdade, incluindo a metafísica, do pensamento
filos6fico.» Os primeiros, esquecendo que foram muitas
vezes e ainda recentemente um pouco maltratados por esse
mesmo papa, irão receber com emoção o testemunho da
sua gratidão: tEu desejaria agradecer-lhes o seu serviço
eclesial»; e os segundos, apesar das advertênaa que não
lhe são poupadas, ficarão lisonjeados com a consideração
que Ihes acorda: «A Igreja segue com atenção e simpatia as
suas pesquisas, que eles fiquem certos do respeito que ela
tem pela legítima autonomia da sua ciiinaa.mw
Por tudo isto J. Moingt considera que não é de espantar "o
acolhimento entusiasta, quase unanime, com que foi saudada
a publicação da encidica. Teólogos de palavra geralmente
cáustica deram por si de acordo com prelados desejosos de
prodamar que, com JoAo Paulo II, a modemidade entrara na
Igreja." Este sucesso mediático, em França, do texto papal,
leva o te6logo a perguntar: "Qual é a sua novidade real, qual é
o seu significado exacto? Será que ela significa uma mudança
do Papa em relaçAo às suas tomadas de posiçóes anteriores,
ou em relação As dos seus predecessores, relativamente as
questões filosóficas do nosso tempo? Quais as razões que o
levaram a escolher um tema tAo vasto e conflituoso como o das
relaçóes entre a f6 a razão [...I?"

-
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O conhecido teólogo francds analisa a última
encíclica do Papa, Fides et Ratio, de 14 de Setembro
de 1998, realçando que as preocupaçlles de João
Paulo I1 o colocam entre os concílios Vaticano I e
Vaticano 11, e que ela da a sensação de que o
Pontífice apela com tanta mais veemdncia 4
colaboração entre a filosofia e a teologia, quanto
teme pelo futuro do cristianismo.

'Organizado por B N ~ O
Cardoso Reis a parbr da revista Espit n.O 250, Fevereiro
1999, pp.116-133. Hb pelo menos duas traduçdes portugueses da encíclicà FMes et
Raüo/A F6 e a Razko: amks de 1998, uma da Rei dos Lims, outra da Paulus.

A resposta de Moingt a questão de se saber se João
Paulo II mudou de posição é que, apesar do "tom novo" da
Fides et Ratio, o certo é que as suas "numerosas remissões
para encíclicas anteriores [...I afastam essa ilusão,
sublinhando I...]
a continuidade do seu pensamento, e
indicando que ele considera este ultimo documento como o
coroamento do seu serviço pontifical". Com a sua antecessora, Veritatis Splendor de 1993, partilha a mesma concepçáo
de "uma verdade objectiva e universal". Com a sua primeira
enciclica, a Redemptor Hominis de 1979, em que afirmava
que «Cristo trás ao homem a liberdade fundada sobre-a
verdade,, parti-lha a ideia de que «o mistério do homem não
se esclarece verdadeiramente senáo no mistério do Verbo
incarnado~",e a importancia, nesse sentido, do serviço
eclesial dos teólogos "condicionada pelo seu «carácter de
eclesialidade~,ou seja, pela docilidade para com a tradiçáo
e o magistério".
Quanto a possível novidade em relação as posições dos
seus antecessores, ela também não se confirma: do conceito
de tevangelizaç80 da cultura,, em que remete para Paulo
VI, até à referência a S. Tomás de Aquino «como a melhor
via para recuperar um uso da filosofia de acordo com as
exigências da fé», em que se apoia em Leão XIII e Paulo VI,
até as repetidas referências aprovadoras a um "célebre
requisitório de Pio xIIn a Humani Genens de 1950 "que
melhor seria esquecer, contra as inovações dos teólogos", ou
A ainda mais célebre condenação do Modernismo por Pio X,
na Pascendi de 1907, Joáo Paulo I1 empenha-se em mostrar
como assenta a sua posição na sólida base da tradição papal
neste campo. 6 certo que o Pontifice afirma não haver um
sistema filosófico da Igreja, nem sequer o tomismo, e "essa
reserva é um progresso incontestável em relaçáo a Leão XIII,
mas [...I é atribuído ao dito requisitório de Pio XII" o que segundo Moingt mostra que "náo faz prova de grande liberalismo."
"A fonte principal da encíclica s8o os ensinamentos dos
dois concílios do Vaticano; é o que testemunham umas 40
citaçdes ou simples mençdes, frequentemente a ambos,
sendo as mais numerosas as que remetem para o Vaticano II,
com a manifesta intençáo de sublinhar a continuidade dos
dois Concílios e de interpretar o segundo A luz do primeiro."
Um ponto fundamental em que isso acontece é em relação a
doutrina da Revelação que, de acordo com João Paulo II e
reafirmada nos dois Concílios Vaticano, como sendo o
momento em que «entra na nossa história uma verdade
universal e ultima [...I». O Papa cita também longamente a
Gaudium et Spes, de 1965, no sentido de encorajar o "entrar
em diálogo pelo tsimples amor da verdade» com pessoas
nAo crentes ou de outra religião, com a certeza de que «uma
filosofia na qual se reflecte qualquer coisa da verdade de
Cristo será um ponto de apoio eficaz para uma Btica verdadeira e ao mesmo tempo planetária de que a Humanidade
tem necessidade hoje em dia.»" Mas, não há dúvida para o
teólogo francês de que o Vaticano I "é o fundamento da
doutrina de João Paulo 11. A Constituição dogmática Dei Filius
(1870), afirma ele, é a primeira «exposição orgânica» do
magistério «a respeito das relaçóes entre a fé a razáo» e ela
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«constitui ainda hoje uma referência e uma norma para uma
reflexáo cristã correcta e coerente neste campo particular.))"
O Pontifice refere os pontos principais em que assim é: a
revelado e
distinção entre dois tipos de conhecimento
natural (ou racional); acordo fundamental entre estes dois
tipos de conhecimento; a fé requer o assentimento da razão;
há a possibilidade de (re)conhecer de forma naturallracional
a existência de Deus; a razho, no entanto, náo pode ajuizar
de forma soberana os mistérios revelado; daí a legitimidade
e a necessidade da autoridade do magistério para exercer «o
seu discernimento crítico a respeito das filosofias e das
afirmações que estejam em oposiçáo com a doutrina cristã.»
Em que sentido avança entao, a partir destas bases e
para chegar a conclusão que referimos, a reflexáo papal na
Fides et Ratio? Desde logo, no sentido de uma concepçáo da
filosofia como algo iminentemente religioso. É-o pelas suas
origens: "os mitos das origens, a angustia da morte, as
interrogações sobre o Além e a morte, as interrogações a
respeito do porquê e do como de todas as coisas" com as
crenças religiosas e a literatura sapiencial a responder a
essas questões. E é-o ainda mais pelo seu fim, nem mais
nem menos, do que a verdade divina. Uma verdade a que a
filosofia pode chegar por si, mas apenas até certo ponto, pois
tem necessidade da fé para lhe dar a concepçáo de Deus em
si mesmo e do ca-minho da salvaçáo do Homem.
É este principio
de uma relação natural, necessária
entre fé e razáo que comanda "a releitura da história da
filosofia que a encíclica propõe." E que basicamente consiste
na afirmação de que 'educado pela fé, o pensamento
especulativo atinge os seus cumes no quadro do
cristianismon,mas a filosofia, "infelizmente, insatisfeita com a
autonomia que, no entanto, lhe era reconhecida, [...I quis
tornar-se «absolutamente autónoma», e separou-se da fé,
dessa forma perdeu num só golpe, com a verdade, a
esperança e até a vontade de a ela chegar" e assim se
chegou a "«crise do sentido», à perda de toda a certeza, ao
niilismo característico da nossa época".
"Este resumo da argumentaçáo de João Paulo II faz
explodir os mal-entendidos nascidos de uma leitura
demasiado rápida [...I; na realidade, ele não é um filósofo do
nosso tempo [...I; ele é o filósofo da «filosofia cristã», que tem
o cuidado de não reduzir a um sistema concreto, mas que
concebe como #património comum da humanidade»
recolhido, convertido e educado pela Igreja. I...] Elogia-se a
sua estima pela filosofia, mas ele reserva-a para uma
metafisica autentica e náo a estende à «filosofia separada,"
do cristianismo, ou seja, "à nossa, a partir dos finais da Idade
MAdia cujos princípios são falsos e os frutos perversos:
totalitarismo e humanismo ateu, eclecüsmo, historicismo,
cientismo, pragmatismo, niilismo, ainda que ele louve e
recomende frequentemente a utilização das suas pesquisas."
Para Joáo Paulo II a autonomia da filosofia é portanto a
autonomia de uma ciência auxiliar: da mesma forma que o
Homem 'é levado a encontrar a sua liberdade lá onde está a
verdade, ou seja em Deus", assim, náo é possivel 'à razão
fundamentar-se em si mesmanantes esta deve "«admitir como
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necessário aquilo que lhe apresenta a fé"». Mas, interroga-se
Moingt, essa lógica "rigorosa [...I no abstracto" terá força
junto dos filósofos actuais, como parece ser o objectivo do
que
Papa? Socorrendo-se de Dietrich Bonhoeffer
contrapunha o que era para ele um facto positivo, que a
partir do século XIII que um pouco por todo o lado no
Ocidente «a autonomia do Homem e do Mundo, se tenha
tornado «o fim do pensamento», ao facto negativo e inútil na
sua perspectiva de uma "«apo1ogetica cristã» se obstinava a
((provar a este Mundo que tinha atingido a maioridade, que
náo podia viver sem a tutela de Deus.»" o teólogo francês
conclui: "as posiçdes parecem imóveis de um lado e do outro,
não se vê em que e que essa encíclica modifica os dados do
debate e fará avançar a causa da reconciliação, procurada
pelo Vaticano II, entre a Igreja e o Mundo moderno."
No fundo, o Papa Wojtyla procurou ir de encontro do que
ele considera ser o fundo da crise da teologia e ai, na raiz,
combater o mal e inverter a situação. Pois o Pontífice
considera que os 'desvios da teologia" resultam do
arrastamento que sofre pelos "desvios da filosofia." Mas qual
a solução proposta pelo Pontífice, e quais as suas
possibilidades de sucesso?
"O remédio [...I seria o regresso atrás da filosofia e da
teologia em direcção a um passado comum que fez a
grandeza e a fecundidade de uma e de outra, de uma por via
da outra. N3o se trata de ver no Papa um homem do passado
que despreza toda a modernidade, ele sabe celebrar
calorosamente os benefícios das pesquisas científicas
modernas, ainda que nascidos da fragmentação do saber e
convida a encontrar novas formas de inculturação, apesar do
seu apego ao pensamento greco-latino." Mas este não e o
ponto fundamental. O seu apego a tradiçáo não e a do
tradicionalista, ele "não a vê primariamente como uma força
conservadora do passado, n i o a ama pelo sua antiguidade,
consi-dera-a uma fonte de enraizamento constante da vida e
do pensamento, mas que não renova senão aquilo que
conserva." Ela é «património espiritual da humanidade» que
existe como tfilosofia implícita desde o início da
humanidade» e com a Revelação crista, com a Encarnação
fez-se "a «síntese» da verdade eterna e do espírito humano".
É esse património e essa síntese que João Paulo II procura
recuperar para os tempos presentes.
"Mas um retorno ao passado é concebível? Não parece
sê-10, nem de um lado, nem do outro, e isto porque nem os
filósofos, nem os teólogos de hoje têm a sensação de haver
rompido com a tradição" da sua disciplina 'mas, pelo
contrário, de haver sido levados por ela a tomar distAncias
em relação ao seu passado comum para afrontar futuros
diferentes. Os teólogos já não lêem as escrituras, nem o
dogma por via das categorias filosóficas usadas pelos
Padres da Igrejan mas, procuram perceber a f6 à luz das
suas fontes, na 'linguagem da cultura do tempo respectivon.
E quanto aos filósofos, nao põem de parte a tradiçio,
mesmo a da filosofia cristão, mas é uma "tradição filosófican
própria e que é bem vasta do que apenas essa
componente.
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É por isso, "por não ver a salvação senão num
impossível retorno e fechamento da tradiçáo sobre si
qualificado precisamente de «desafio» que a
mesma
encíclica de João Paulo II pressagia, apesar de tanto o conjurar, o fim do cristianismo, tal como ele o entende, evidentemente, ou seja como sistema de pensamento elaborado e
unificado no seio da filosofia greco-latina". No entanto e a
terminar, Moingt, afirma que "o falhanço previsível do gesto
não o condena à total ineficácia." Mas o desafio não será
exactamente aquele que o Papa pretendia, mas sim: o de
"forçar os cristáos a pensar o fim do cristianismo", ou seja, "a
decomposição irresistível do cristianismo, e sobretudo do
catolicismo, enquanto sistema de integraçáo e de dominaçáo
dos espíritos e da sociedade por impregnaçáo de uma
ortodoxia e ortopraxia numa cultura. Continuará ser
necessdrio rearticular fé e razão, mas de forma diferenten,
uma "fé recuperada, a montante das suas conceptualizaçdes,
na nascente do anúncio evangélico, a razão, para lá do fluxo
das suas teorizaçóes, na novidade das suas interrogaçóes
sobre o sentido".
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O Papa conclui a Fides et Ratio a apelar
aos teólogos 'para que entrem num
((diálogo crítico e exigente com o
pensamento filosófico contemporâneo
assim como com toda a tradição filosófica,
que ela esteja de acordo ou em oposição
a palavra de ~ e u s r , ' eaos filósofos,
«a fim de que tenham a coragem de
reencontrar, no trilho de uma tradição
filosófica constante e válida, as qualidades
de autêntica sabedoria e verdade, incluindo
a metafísica, do pensamento filosófico.))

PARA ONDE
UMASERIE DE PUBLICAÇOES

RECENTES COLOCA A QUESTAO
Bruno Cardoso Reis

i

Quais são os critérios de uma intervenção
humanithria? Como conciliar a ética e a razão
(de Estado)? A soberania dos Estados e a regra da
não-intervenção nos assuntos internos estão
completamente ultrapassada? E, se sim, porquê e
serão substituídos por que outros principios?
Eis as perguntas 8 luz das quais uma série de
publicações e especialistas de relações
internacionais procuram pensar as lições da
Jugoslávia, do Ruanda e do Kosovo, e que podem
lançar alguma luz sobre a forma como a
Comunidade Internacional, e em especial os EUA,
reagiram 4 questão de Timor.

O conhecido professor de Harvard, Stanley Hoffman,
responde bem à questão, do nosso ponto de vista, quando
afirma que, no presente e cada vez mais no futuro, a questão
das intervenções militares da comunidade internacional terá
um peso equivalente ao que os conflitos entre Estados
soberanos (a guerra no sentido dássico) tiveram na prática e
na reflexão teórica das relações internacionais até ao presente. Ou seja, o sistema internacional caminha para uma
cada vez maior relativização dos poderes do Estado soberano. E Stanley Hoffman considera que ela deriva sobretudo do
ucontágio~,inevitável ainda que lento (mas cujo momento de
viragem parece estar a chegar), dos principios democráticos
de limitação dos poder do Soberano no interior de cada
Estado para a limitaçáo da Soberania de cada Estado em
relaçáo ao conjunto da Comunidade Internacional, em nome
de determinados direitos consagrados na Carta das Naçães
Unidas.
É certo, reconhece Hoffman, que no quadro cl8ssico da
soberania estatal, cujo marco são os Tratados de Vestefália
(1648), os Estados «liberais» como a Holanda, a
Grã-Bretanha, ou os EUA, eram vistos em termos internacionais como não menos soberanos e não menos absolutos
do que a autocrática Rússia. Mas era assim enquanto
puderam ser apresentadas como excepçdes. Quando cessou
de ser assim, e baseando-se na Carta das Nações Unidas
(assinada, recorde-se, sob o impacto das atrocidades nunca
vistas do nazismo, tardiamente reconhecidas e combatidas,
precisamente em nome do princípio da náo-intervenção)
cada vez mais, após o romper do sistema rígido da Guerra
Fria, a opiniáo pública mostrou junto dos respectivos
governos não compreender como 6 que os Estados podiam
legitimamente reclamar, em nome do direito à liberdade e à
sua autedeterminação, o direito de exercer, sem intervençdes externas, a opressão, e mesmo a violência sobre os
seus cidadaos.
Dito isto, Hoffman náo deixa de realçar que a regra da
não-intervenção não A algo para deitar fora de forma precipitada, ela náo é necessariamente amoral, pelo contrário
encerra um princípio ético importante - a do respeito pela
autonomia dos sujeitos. A intervenção humanitária necessita
de ser pensada, não apenas em termos práticos, de consequência militares, diplomáticas e políticas, mas também em
termos éticos: não só nem sempre ela é realizável, como
nem sempre ela é um bem.
Mas, porque a realidade é complexa, não nos parece
menos verdadeira a asserçao do The Economist de que o
Estado 'nio está propriamente a encolher" devidamente
documentada, aliás, com um quadro que mostra o
crescimento entre 1960 e 1998 da percentagem da despesa
pública no PIB e de rendimentos fiscais de uma série de
Estados importantes. Mais, nao sb em termos de controlo de
recursos financeiros, mas também, e mais ainda, em termos
de controlo dos recursos militares 6 o Estado que continua a
ser a refe-rência em termos da vida internacional. Ele 6 o
único actor internacional com ulicença para matar» (para
usar a linguagem do The Economist), ou seja, o Único a quem
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CentrAmos a nossa análise no Último número da Fwelgn m r s , JulhdAgosto
1999, com artigos de Joseph Nye, Edward Luiiwak, etc sobre o Kosovo.: no dossier
publicado pela The Economist, de 31.7-6.8 1999, subordinado ao tema aA Nova
Geopoliiican; de Nãv Ywk Review olsod<s,de 20.5. e de 10.6.1999 de 1999 com artigos sobre o Kosovo de Tony Judl, Václav Havel. Tim Judah, Warren Zimmenann e
Stanley Hoffman,e finalmente, na livro que reune duas conferências deste Úlümo e uma
drie de inte~ençbesem polbmica com as propostas que faz: The Ethics and Pdif/cs
dHumenitwian Intrwvention, Notm Dame (EUA), U n i v e m of Notre Dame Pms. 1996.
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é reconhecida a legitimidade do uso da força. Ora as forças
armadas são t i o indispensáveis para as novas intervençdes
humanitárias, como o eram para a velha guerra.
Também náo se vê alternativa a vista para o protagonismo internacional essencial dos Estados. Sem dúvida que
outros actores definidos precisamente pelo seu carácter
náo-estatal: as ONGs (Organizaçdes Náo-Governamentais)
surgem cada vez mais, e a sua importância no sistema
internacional tem crescido, mas elas náo afectaram no
essencial os poderes e as responsabilidades dos Estados.
Ou seja, somaram-se ao campo estatal, e sem dúvida
procuram condicioná-10, o que conseguem muitas vezes.
Sem duvida contribuíram muito para a transformaç80 apontada por Hoffman. Mas nAo destruíam nem substituíram,
evidentemente, a esfera estatal da vida internacional. As
organizações regionais e mundiais multilaterais, sem dúvida
cresceram de importância, mas nelas são os Estados que
continuam ser o actor principal.
O papel do Estado tornou-se muito mais complexo como
resultado da crescente interdependência, em todos os
campos da vida, entre as comunidades humanas mais
distantes, mas a globalizaçáo náo representa o fim inelutável
dos Estados. Como refere o The Economist, a Europa é a
Única parte do Mundo em que é possível que, a prazo, as
fronteiras estatais desapareçam completamente. Mas se o
nosso continente se conseguir converter numa uniáo política
com que tantos
plena, nos Estados Unidos da Europa
sonharam desde Victor Hugo, e até ants dele (como Scully e
será como resultado de uma firme
o Abbé S. Pierre)
vontade dos dirigentes de cada Estado europeu e com o
necessário consentimento expresso das populaçbes (que
náo será fácil de obter h vista dos Últimos referendos sobre
questbes europeias), e náo como resultado necessário de
forças económicas impessoais de um qualquer vulgar
materialismo.
Por fim, uma última resposta essencial A questio que
e especialmente importante para
colocámos de início
perceber para onde está a ir o protagonista central da vida
internacional neste fim de século, os EUA parece-nos vir
de Joseph Nye, actual director da Kennedy School of
Government na Universidade Harvard e anteriormente, entre
1994 e 1995, Sub-Secretário de Estado da Defesa. Ele, na
Última Foreign Affairs, num artigo intitulado ~Redefiniro
Interesse Nacional, americano isto é, as prioridades de
actuação externa da América do Norte tal como si30 vistas,
começa por
de forma consensual pelos seus cidadAos
afirma de forma lapidar que 'uma definiçáo democrática de
interesse nacional náo aceita a distinçáo entre uma política
externa baseada nos interesses e outra baseada na moral.
Valores morais sAo simplesmente interesses intangíveis. Os
dirigentes políticos e os especialista podem apontar para os
custos do empenho nesses valores. Mas se um público bem
informado discorda, os peritos nAo podem negar legitimidade
à opiniAo púbiica. As sondagens mostram que o povo
Americano nAo é isolacionista, mas também náo está
desejoso de ser transformado no polícia do Mundo." Para
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Dito isto, Hoffman não deixa de realçar
que a regra da não-intervenção não é algo
para deitar fora de forma preci-pitada, ela
não é necessariamente amoral, pelo contrário
encerra um principio ético importante a do respeito pela autonomia dos sujeitos.
A intervenção humanitária necessita de ser
pensada, nao apenas em termos práticos,
de consequência militares, diplomáticas e
políticas, mas também em termos éticos: não
só nem sempre ela é realízável, como nem
sempre ela é um bem.
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concluir que, no entanto, se os "Americanos raramente
aceitaram a Realpolitik pura como o princípio fundamental
(da política externa norte-americana [...I Mas a política
externa envolve tentar realizar vários objectivos num Mundo
complexo [...I Isto implica negociar. Uma política de direitos
humanos não é por si só uma política externa; é antes uma
parte importante de uma política externa". Ou seja, as
legítimas pressdes da opinião pública, ainda que tornem mais
complexo o papel dos decisores politicos, nso os dispensam
da sua função de definir uma estratégia externa. Senão, o
risco é a política externa seja ditada pelo uefeito CNNn. É
claro, reconhece Nye, "agir de acordo com valores
humanitários é frequentemente apropriadon. E pode até ser
fácil. O problema é que muitas vezes esse empenho da
opinião pública é tão intenso como passageiro. Sobretudo, os
americanos não parecem dispostos a sofrer baixas, a
empenhar-se em situação militares prolongadas e sem fim a
vista em nome de objectivos puramente humanitários. Foi o
que se viu na Somália. E foi como reacção cega a isso que
os EUA, afirma Nye, falharam em conjunto com uma série de
outros países, no caso do Ruanda.
Que critérios práticos apontam então estes especialistas?
São, de novo, sobretudo Hoffman e Nye que melhor parecem
pegar na questão. E é com base neles que comentam a
intervençao americana na Jugoslávia, e se podemos tentar
perceber o que motivou os decisores americanos durante a
crise de Timor.
Eles insistem, ambos citando como inspiração a doutrina
cristã da guerra justa, na importancia de ponderar de acordo
com regras de prudência as intervençdes externas.
Recomendam o reunir um consenso, o mais significativo possível, na comunidade internacional quanto a justeza da intervençao. Hoffman aponta mesmo para a exclusão de intervenç6es unilaterais. De fado este foi um ponto, em que, quer
no Jugoslávia e no Kosovo, quer agora em Timor, os EUA
sempre insistiram. NCio houve, desde o Panamá, mais nenhuma intervenção unilateral de Washington, e isso correspondeu a uma mudança de fundo, mesmo na área reservada das Caraibas e da América Central, visto que a intervenção no Haiti correspondeu já a este novo modelo. E
vemos no caso de Timor a aplicaçao da regra definida por
Nye, no caso de intervençdes, especialmente das puramente
humanitárias: "Devemos procurar envolver outros actores
regionais, de preferência assumindo a liderança da
operação." E é também evidente que a disponibilidade de
países como a Austrália e a Nova Zeldndia para intervirem
militarmente foi decisiva. Foi precisamente o falhanço de uma
oferta semelhante dos EUA a vários Estados africanos, em
1995,
apoio logístico e diplomático a uma intervenção
regional que justificou o retraimento dos americanos em
relação ao Ruanda.
É também claro que Hoífman e Nye rejeitam o argumento,
muito usado em Portugal pelos opositores das intervençbes
militares dos EUA, da coerenda (ainda que eles mesmos a
não pratiquem, visto que atacavam a campanha americana
contra a Sérvia, com o mesmo entusiasmo com que a
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As legítimas pressões da opinião pública,
ainda que tornem mais complexo o papel
dos decisores políticos, não os dispensam
da sua função de definir uma estratégia
externa. Senão, o risco é a política externa
seja ditada pelo ((efeito CNN)).
É claro, reconhece Nye, "agir de acordo com
valores humanitários é frequentemente
apropriado".E pode até ser fácil.
O problema e que muitas vezes
esse empenho da opinião
pública é tão intenso como passageiro.

reclamam em relação a Timor). Ambos realçam, por um lado,
que a realidade é complexa, e há que distinguir situações diferentes. Para os que considerem esta argumentação como
simplesmente dilatória (e aliás ambos reconhecem que pode
ser, dai, precisamente a necessidade de reflectir seriamente
sobre a questão), eis um exemplo limite, sugerido pela
reflexão de Nye sobre a necessidade de uma estratégia
externa que inclua, mas não se reduza ir questão dos direitos
humanos: será normal e ético exigir do governo americano o
mesmo comportamento no Tibete que teve no Kosovo; ou
seja, deve o Washington esquecer que a China é um poder
nuclear, e que qualquer intervenção armada da sua parte na
questão do Tibete seria, no mínimo, totalmente inútil, e
provavelmente arrastaria um confronto nudear em que toda
a humanidade poderia perecer? Por outro lado, Nye e
Hoffman acentuam que, em todo o caso, mesmo que os EUA
tenham falhado no passado (e ambos apontam casos em
que assim foi), é no presente que se tomam as decisões e em
função da realidade como ela 6, e nAo como poderia ou
deveria ter sido. Há espaço para mea culpa e sobretudo para
reflexão séria sobre os erros do passado, mas estes não
devem, evidentemente, justificar erros iguais ou maiores no
presente.
O exemplo que demos do Tibete aponta para a questão
da necessidade de considerar as realidades objectivas do
poder de cada Estado, assim como de rejeitar o direito
auto-determinação como algo absoluto, sem consideração
das suas eventuais consequências.
Assim, no caso de Jugoslávia, existe algum consenso em
todos os comentadores que vimos quanto ao facto de a
aplicação cega desse princípio pelo Ocidente na região
balcanica ter tidos consequencias trágicas. Por outro lado no
caso do Kosovo, por exemplo, Hoffman chegou a considerar,
pe-rante o possível fracasso da guerra aérea contra a Sérvia
(escreve no inícios de Maio), que se não houver consenso
para uma campanha terrestre do Ocidente, a necessidadede
sem concessdes no
se assumir claramente a derrota
campo dos princípios, no entanto, ao governo sérvio -, e o
recuar para uma política intransigente, mas nio-militar de
isolamento completo de Belgrado.
Evidentemente que estes pontos pesaram negativamente, à partida, na questio de uma intervenção em Timor,
região em que a prioridade americana é a transição estável
da Indonésia para a democracia. No entanto, o acumular de
violações muito graves de todo o tipo de direitos humanos, o
facto de, a luz do direito internacional, Timor nAo fazer parte
da Indonésia, a legitimidade internacional do Referendo, em
que a credibilidade da ONU se jogava (como aponta o ultimo
número da Economist), a própria noçio de que a
impunidade dos militares num território em que a Indonésia
nem sequer era reconhecida como soberana, poderia ter as
piores consequência para o processo de democratizaçio
indonésio, fizeram pender a balança para o lado da
intervenção. Por outro lado, a fragilidade da regiao em
termos econórnicos, A luz da crise recente, fez com que a
simples suspenstio de empréstimos A Indonésia
a
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aplicação da política de passos graduais e crescentes de
acordo com as regras de prudência de Nye e Hoffman
ameaçasse lançar o país numa crise gravíssima (com
consequências para os países envolventes) e forçasse os
dirigentes políticos indonésios a ceder.
A pressão portuguesa na questão de Timor, por fim, não
pode ser desprezada. Feita inteligentemente e a vários
níveis, na ONU, juntos dos dirigentes europeus, junto dos
órgãos de decisão americanos, ela impediu que se repetisse
o comportamento do Ruanda. Quer Nye, quer Hoffman
apontam para o facto de não haver nenhum Estado, nenhum
país, na Comunidade Internacional, empenhado na questão
do Ruanda (e outro tanto se poderá dizer do ex-Sara
Espanhol), como decisivo para que os responsáveis políticos
das principais potências, assim como os dirigentes da ONU
pudessem ter ignorado a questio e as suas responsabilidades, como se a nao conhecessem, como se nada fosse
com eles. Mas também este tipo de reflexão teórica, muito
critica de posições do tipo da assumida em 1991 por James
Baker a respeito da Jugoslávia - «Não temos nenhum cão
nesta lutam, referindo-se as lutas de cães do seu Texas natal
-,
ainda que n i o tenham impedido declaraçães
«Não nos
semelhantes do Secretário da Defesa Cohen
queiram fazer polícias do mundo, - terão influenciado
alguma coisa uma decisão da Comunidade Internacional no
caso de Timor, mais acertada, e relativamente mais rápida
que nesse caso lamentável do Ruanda.
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DE ALGUNS COMENTÁRIOS
SoBRE A SUA PAssAGEM 'OR PoRTuGAL

A receita não tem muito que saber. Pega-se numa
estrutura melodiosa básica, daquelas para ficar no
aproxima-se do samba e
ouvido- Por
o
da música popular
brasileira, outras adquire
. umcarácter ligeiramente mais
oubas

ainda remete para sons festivaleiros.
Antonio Marujo

(...) "E padre católico e só diz e faz o que o seu Bispo e o
Papa desejam. Tentar saber o que ele pensa é uma curiosidade absurda. Ele renunciou ao pensamento. Não tem
dúvidas e as certezas não são dele. A problemática da última
Encíclica papal, Fides e l Ratio, passa-lhe completamente ao
lado.
E com razão. Ele n8o tem de fazer sozinho o trabalho de
toda a Igreja. Recebeu o carisma de saber aproveitar a sua
preparação física para suar e fazer soar versinhos inocentes
e ritmados em louvor do Senhor, dentro e fora da Eucaristia,
que, de grande 'seca", passou a uma vibrante celebração de
alegria.
(...) Procurou-se, desde a ditadura militar, difundir a
convicção de que a Igreja Católica brasileira - devido ao
radicalismo dos seus teólogos e a politização da opção
preferencial pelos pobres, simbolizada pela "Teologia da
Libertaçãon e apoiada por grandes figuras do episcopado
brasileiro, em rota de colisão com o Vaticano na década de
80 era uma Igreja falida, incapaz de resistir a concorrência
das seitas. (...)
O Brasil manifestou sempre uma aptidão especial para
acolher, misturar e transformar as mais diversas e inesperadas linguagens do sagrado. A interacção das tradiçbes
c ~ ~ Ó I ~ cafr0-brasileiras,
~s,
prote~tantes, e~engblicas,
espíritas e asiáticas, produziu sempre algumas deslocações
do fenómeno religioso,
(...) A alegria tinha sido a marca antiga da religião
popular, do catolicismo de Santo António, antes da tardia e
sorumbática aplicação do Concílio de Trento.
fidelíssimo as formas
Quando o Pe. Marcelo Rossi
mais convencionais da figura de padre -tenta reconciliar as
expressdes religiosas da Igreja com os ritmos da festa
brasileira e apresenta os seus produtos como oficialmente
aprovados pelas respectivas autoridades eclesiásticas, deixa
sem perdão a rotina e a preguiça na preparação das celebrações litúrgicas. (...)
Mas um espectáculo pimba, em nome de Deus, não
muda de naturezan.
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D. Januário Torgal Ferreira
in Visão, 27 de Maio 99
(...) 'Acho que ele adaptou, e muito bem, a alegria e a
descontracção dos brasileiros a celebração litúrgica. A liturgia é muito rica e deve ser uma festa, mas é, quase sempre,
apresentada de forma muito cinzenta, muito fria. A Igreja precisa de criar uma linguagem mais expressiva e mais criativa
(...) O único perigo deste fenómeno, ucuja mensagem é a
da Igreja Católica, estará na possibilidade de as pessoas se
alienarem com tanta música e tanto êxtase, fazendo da
igreja uma discoteca, sem nada fazerem para melhorar o
mundo".

António Pinto Leite
"Sinais", in Revista Expresso, 5 de Junho 99
"Talvez os leitores menos ligados as questbes da fé não
saibam, mas as pessoas que acreditam na existência de
Deus crêem que Ele Se manifesta por sinais. (...)
Pouco me impressionou a forma como celebra a Missa,
dançando, cantando, sendo interrompido por palmas dos fiéis
a meio das suas homilias.
Sou um péssimo bailarino, tenho a melancolia reservada
da maioria dos portugueses, desajeito-me no meio das
multidlies, prefiro o silêncio dos canticos ao frenesi e ao
batuque das músicas do Pe. Marcelo.
Mas aquele homem que conheci naquele momento,
através da televisão, não é, como ele próprio sublinha, um
artista, R um padre. E foi como padre que me tocou, ao ponto
de, neste mistério arbitrário que é a espiritualidade de cada
um, pensar que Deus falava através dele, através daquele
sinal.
Não me falou a mim, especialmente, mas à Igreja
Católica, de que faço parte. (...)
Pareceu-me um sinal , claro de mais para na minha fé não
o ser, de que Deus pede à sua Igreja que tome a questão da
capacidade de comunicar como a sua prioridade número um.
Que não se preocupe tanto em tentar explicar aos
homens o enigma indecifrável da eternidade, ou ganhar os
debates sobre se Deus existe ou não, ou dar sermões sobre
os erros da vida de todos n6s, ou querer ser, antes de tudo,
a consciência política da sociedade. (...)
Parem de Me levar até ao Homem, tragam o Homem até
Mim, parece ser o estranho sinal de Deus. (...)
Comunique a Igreja mais afecto do que razão, mais
alegria do que ritual, mais, estímulo do que explicaç80, mais
testemunho do que sermão, mais presença do que influencia.
Atraiam os que não se atraem, meçam cada palavra para
cada um dos que estão fora das igrejas ou na última fila das
igrejas, apenas curiosos ou inquietos, se calhar distraídos ou
saturados. Dancem, se f6r o caso. (...)
Ou, simplesmente, o futuro da Igreja está na capacidade
de chegar ao fundo do coração de cada Homem e 6 isso que
está em crise?"

António Marujo
"Músicas para rezar o u nem por isso"
in Sons, separata do Público, 28 de Maio 99
A receita não tem muito que saber. Pega-se numa
estrutura melodiosa básica, daquelas para ficar no ouvido.
Por vezes, o ritmo aproxima-se do samba e da música popular brasileira, outras adquire um carácter ligeiramente mais
me-ditativo, outras ainda remete para sons festivaleiros. (...)
SAo as 'Músicas para louvar o Senhor", do padre Marcelo
Rossi. As músicas sAo usadas nas suas Missas, mas quem
ouve o disco pode pensar que está a escutar o desfile do

sambódromo ou, outras vezes, a ouvir um festival da canção
participado por uma multidão de cantores. (...)
A musica não é inocente e, neste disco, ela serve para
propor uma relação com Deus que volta a esquecer que as
pessoas vivem numa sociedade concreta, com problemas e
injustiças. (...)
O gregoriano e os autores antigos são as primeiras
referências que poderão vir à memória quandase fala de
musica de carácter religioso. Mas há outros exemplos: a
"Missa Luba", do Zaire, a "Missa Crioula", da Argentina, a
"Missa Cubana à Virgem Maria da Caridade do Cobre". Cada
uma no seu estilo, aliam a fidelidade à liturgia católica
tradicional ao tom popular que Ihes serve de inspiração e a
originalidade e criatividade da abordagem proposta. A "Missa
dos Quilombos", do Brasil, composta por Milton Nascimento
e que teve a colaboração de dois Bispos brasileiros já fora de
Pedro Casaldáliga e Helder
moda nas coisas da Igreja
Camara
é outro exemplo esfuziante na sua proposta de
falar de Deus metido no meio da vida das mulheres e dos
homensn.
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Comunique a Igreja mais afecto
do que razão, mais alegria do que ritual,
mais estímulo do que explicação,
mais testemunho do que sermão,
mais presença do que influência.
Atraiam os que não se atraem,
meçam cada palavra para cada um
dos que estão fora das igrejas ou
na última fila das igrejas, apenas
curiosos ou inquietos, se calhar
distraídos ou saturados.
Dancem, se for o caso. (...)

Povo timorense.
Finalmente ao Povo de Timor-Leste, a vós todos, irmãos
e irmãs que estais sofrendo aí nas vilas e nas montanhas
da nossa pátria, recebam de mim a expressão de enorme
admiraçáo pelo vosso espírito de sacrifício, pela vossa
determinaçao. A vós apelo para a mesma determinação,
pela mesma fé que nos guiou durante estes difíceis anos. E
será esta fé que nos levará a construir a nova nação, a
naçao de Timor-Leste."

A declaração de
Xanana Gusmão
em Jacarta

A Esquerda do século XXI
Dominique Strauss-Kahn

12 de Setembro de 1999

(actual ministro da Economia em França)
Nouvel Obsewateur, 1999.

"Eu, como todos os senhores e as senhoras, e como todo
o mundo, também ouvi o anúncio feito há pouco tempo pelo
presidente Habibie. Em nome de todo o Povo de TimorLeste, desejo saudar o presidente Habibie pela decisao que
tomou hoje. Realmente era uma urgente e necessária
decisio para se garantir paz e estabilidade em Timor-Leste.
O presidente Habibie e o seu gabinete provaram que se
compenetraram desta necessidade e desta realidade. Agora
está nas mãos do Conselho de Segurança da ONU e da
comunidade internacional agir o mais depressa possível,
porque nao há tempo a perder.
Apelo a todos os que estio neste momento a dar tudo
por Timor-Leste, preocupados como esta0 com a situação,
para que continuem a dar todos os esforços no sentido de
que a força multinacional seja imediatamente colocada a disposiçao da ONU. Quero lembrar primeiramente que é
urgente a assistência humanitária A população deslocada
das suas casas e das vilas, pois a populaçio necessita de
comer, a população necessita de medicamentos.
Em segundo lugar, há necessidade de actuar rapidamente para estabilizar o território. Declaro aqui o meu cometimento e o cometimento das Falintil de que tudo faremos,
participaremos em todas as acçdes, iniciativas e esforços
para garantir que a missa0 da ONU no território venha a
garantir realmente estabilidade, tranquilidade, B populaçao
de Timor-Leste.
Apelo B comunidade internacional, a todos os que esta0
movendo-se na direcçao de formar uma força multinacional.
para cooperarem em tudo com o Governo indonésio, a fim
de que a força venha o mais rapidamente possível.
A decisao hoje tomada pelo presidente Habibie vai
garantir tranquilidade e paz no território. Quero expressar o
meu profundo agradecimento ao secretário-geral, Kofi
Annan, a todos os membros do Conselho de Segurança,
que têm vindo a dar tudo para ajudar o Governo indonbsio
a tomar esta corajosa decisao.
A comunidade internacional e a todos, governos e individualidades, de que temos vindo a receber manifestaçao
de grande preocupaçao pela situação que decorre em
Timor-Leste, eu quero expressar a profunda gratidao do
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"Depois do sucesso, e posterior esgotamento, do mode
lo social-democrata, oriundo do pós-guerra, o pensamento
de esquerda tem que ser reconstruido outra vez. É preciso
inventar o progresso para o século XXI; e isso é um grande
desafio para a esquerda europeia, porque foi a volta da
confiança no progresso que ela se estruturou. A confiança
tem-se vindo a desgastar, e muitos vêem actualmente o
progresso técnico como um perigo, o progresso económico
como uma mentira, o progresso social como uma miragem
logo, o progresso democrático como um engano. Para
responder ao desafio, a esquerda tem que encontrar novas
e só ela o pode fazer, porque os liberais
regulaçdes
sucumbem B ilusiío de um mercado sem regras nem instituiçdes.
O primeiro campo de reflexão tem a ver com a inovaçClo. As fronteiras e os monopólios protegem cada vez
menos os países europeus. Quais s8o as nossas armas?
Temos a qualidade dos homens; mas a nossa fraqueza
está na incapacidade de inventar os bens e serviços para
o futuro próximo. Inovar é arriscado, e os europeus perderam o hábito de correr riscos. Náo se pode resolver este
problema, como os liberais preconizam, aumentando apenas a motivaçao para o risco (quer dizer, a esperança de
remuneraçao). Para o investigador que tenha de deixar o
seu laboratório ou o assalariado que arrisca o emprego, o
preço dum fracasso é demasiado pesado. As novas regulaçdes nao se deverao apoiar sobre os grandes programas
de encomendas públicas; devem é encorajar a inovaçao
por formas de mutualização do risco: já temos as primícias
nos fundos públicos de capital-risco.
O segundo campo b o emmeao. O objectivo de pleno
emprego pode parecer utópico, mas é o único que as
sociedades estruturadas pelo trabalho podem visar. O
facto de certos países terem reencontrado um nível de
desemprego próximo do dos princípios dos anos 70 prova
que não está fora de alcance. Todos sabemos que o pleno
emprego de amanha será muito diferente do de ontem: já
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não uma sociedade de empregos para toda a vida, mas
uma sociedade de mobilidade, onde se mudará mais frequentemente de empresa e até de tipo de trabalho; náo
será uma sociedade sem desemprego, mas uma sociedade
de desempregos de curta duraçao. Outro erro dos liberais
é querem alinhar o estatuto dos nossos assalariados com
o dos americanos e, portanto, suprimir o salário mínimo,
facilitar os despedimentos ou baixar as prestaçdes sociais
mínimas. As novas regulaçdes devem tomar a seu cargo
uma parte do custo dos salários baixos, através duma progressividade das quotizaçdes sociais; devem encorajar,
pela negociaçao, formas maleáveis de organização do trabalho; devem velar por que o regresso ao trabalho forneça
um ganho liquido suficiente para o tempo que foi de
desemprego.
O terceiro campo é o servico ~Úblico.Os que se fixam
apenas na concorrência fiscal provocada pela mundialização acham que o serviço público é coisa morta. Claro que
a concorrência existe, e é preciso vigiá-la. Mas, mais uma
vez ao contrário do que os liberais defendem, o que conta
para um investidor nao é somente o imposto que paga num
determinado país, mas também a qualidade dos bens
públicos que adquire em troca (infra-estruturas, telecomunicações, laboratórios, mão-de-obra bem formada).
Devemos responder também a esta nova concorrencia,
quer dizer, integrar a lógica da eficácia e concentrar os
nossos esforços sobre o conteúdo das missões. Para não
citar senão um exemplo, a abertura do telefone à concorrência deslocou as fronteiras entre o Estado e o mercado,
mas abriu novos campos à acção pública. Assim, a
questao central para a regulaçao futura 6 menos saber
qual é o estatuto do operador que encaminha uma comunicaçao telefónica do que conseguir assegurar o acesso de
todos os jovens à informática e às tecnologias da informação. (...)

-

-

Leonardo Boff
Excertos duma entrevista; in Newsweek, Junho 99

-

N.
Passou mais de uma década desde que afrontou
Roma e foi castigado. Como 6 que olha para este lapso de
tempo?
Foram os tempos mais difíceis da minha vida.
L.B.
Depois da condenaçáo de Roma, já não podia falar, viajar
nem escrever.(...) Em 1986 levantaram o castigo, mas designaram um censor encarregado de ler tudo o que eu
escrevesse. Uma entrevista como esta teria que ser aprovada e eventualmente "corrigida" pela hierarquia em São Paulo.
Era como uma cortina de ferro. Em 1992, voltaram a exigir o
meu silencio. E, ai, disse que não. Da primeira vez, fiz um
acto de humildade e aceitei. Desta vez, era humilhaçao pura,
e nho pude aceitar. Os direitos humanos deviam ser aceites
dentro da Igreja. Estranhamente, ate ao dia de hoje, o

Vaticano não reconheceu a minha renúncia. Oficialmente,
legalmente, sou ainda padre e frade.
N. - Mas ainda é cataico. Porque é que continua na
Igreja?
L.B. Questiono com muita força o lado institucional da
Igreja, que é um vestígio do feudalismo. Acho que trabalho
dentro do ideal cristao. Uma coisa é a hierarquia, outra a
Igreja como comunidade de fiéis. Sinto-me muito bem dentro
da comunidade de fiéis. Passei a definir-me como católico
franciscano, e nAo católico romano. Nao se esqueçam de que
Silo Francisco era um leigo; não era padre nem fazia parte da
hierarquia. Isto A possível dentro da fé crista.
N. - Como explica que homens de negócios o queiram
ouvir falar como teólogo?
L.B. -Andam desnorteados. Apercebem-se de que, se
insistirmos numa competitividade feroz com o ambiente,
acontece-nos o mesmo que aos dinossauros: extinguirnos-emos todos. Eles querem saber como hao-de aumentar a produtividade sem destruir a Terra. O grande tema
actual nao é o futuro da cristandade, nem o futuro da igreja, mas sim o destino do Planeta e da Humanidade. O cristianismo deve ter alguma coisa a dizer sobre isto.
N. Ainda há pouco tempo, a Teologia da Libertaçio
considerava o capitalismo como o inimigo por excelência.
Agora fala de mercado e libertaçao. O capitalismo tornou-se um aliado?
L.B. Considero o mercado talvez a maior instituiçao
social da História. Aí se encontram as pessoas, trocam os
seus bens desde objectos a ideias. No mercado, a produçilo chega à vida, é a prbpria vida. Mas, hoje em dia, o
mercado quer apenas produzir mais riqueza, nao trata de
satisfazer necessidades. Estamos a viver num monoteísmo
económico. O mercado tornou-se a divindade, tem a sua
hierarquia e os seus pregadores. um sistema que funciona, digamos, para 1,6 mil milhdes de pessoas. E os
restantes 4,s mil milhdes?!

-
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Bispos brasileiros
apoiam os sem-terra
Crónica de Licinio Lima
in Diário de Notícias de 18 Julho 99

-

"A Igreja Católica do Brasil expressou claramente o seu
apoio ao Movimento dos Sem-Terra (MST). Durante uma
conferencia de imprensa, o presidente da Conferência
Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB), D. Jayme
Chemello, considerou que "a reforma agrária brasileira nao foi
tão ampla como a tinha preconizado o papa Jogo Paulo II", e
acusou o Governo de "omissilo culposa e graven perante a
violência que tem sido exercida sobre os trabalhadores
sem terra, nomeadamente no estado do Paraná, onde se
têm verificado bastantes confrontos.

O. Jayme Chemello declarou ainda que a actual crise
rural é também o fruto dessa "omissão". Segundo as suas
palavras, continua a prevalecer uma situação de défice
político, por falta de empenho oficial em promover uma verdadeira reforma agrária.
Na mesma ocasião, o presidente da CNBB distribuiu
um documento intitulado "O clamor que vem do campo",
onde se acusam "os representantes do poder judicial" de
usarem, "de modo autoritário e parcial o seu poder contra
os sem-terra e as suas famílias". Dizem os bispos que, no
Paraná 41 trabalhadores rurais foram presos, vários deles
feridos, durante as operações de expulsão realizadas pela
polícia, de madrugada, "com humilhaçáo e, por vezes, com
truculência".
O documento denuncia igualmente que, desde 1994,
mais de 200 trabalhadores foram presos, seis foram torturados, 15 assassinados, 30 vitimas de atentados e 40 continuam ameaçados.
Para os prelados, o Único modo de acabar com estas
'hostilidades" é avançar com uma reforma agrária "ampla e
integral, que garanta a democratizaçao da terra e as
condiçdes necessárias para que os camponeses nela
vivam com dignidade.(...)"
Numa sondagem publicada, 70 por cento da população
apoiou a tomada de posição da CNBB.

de intelectuais; as pessoas que gostam de livros não são
fiáveis ...".
N.O.
Como é que esta situação mudou a maneira
como um livro é editado ?
A.S. No sistema antigo, a casa editora esperava que
um ou dois êxitos pagassem as eventuais perdas por
causa de outros livros. Agora, é preciso que cada livro seja
um profit center. Portanto, por definição, não se podem
publicar livros menores.
As grandes cadeias de livrarias ou de supermercados
participam desta lógica: vão até calcular a rentabilidade por
metro linear de livros. Houve, mesmo, um autor que
propôs, ironicamente, que se pusesse uma data de fim de
validade nos livros, como no leite e nos iogurtes! E verdade
que, se as obras não se vendem, rapidamente são devolvidas a procedência.
Para estes grupos, o livro não é um fim em si. Têm outros interesses, que acham bem mais importantes, e
servem-se dos livros para ajudar os seus outros
empreendimentos.
Contudo, o número total de livros publicados
N.O.
não diminuiu...
A.S.
Não. Nos Estados Unidos, publicam-se cada
ano 70 mil obras. Mas 90% são "idênticos" aos precedentes. Quando se olha para o catálogo de primavera das
três maiores editoras, não se encontra nenhum livro sério
de História, nenhuma investigação científica, e nem uma
traduçáo...

-

-

Os assassinos do livro
Parte da enbevista a André Schiffrin, que foi gestor da Random House
até 1992. Saiu nesse ano e criou a New Press, editora independente.
in Nouvel Obse~atew,Julho 99.

-

A.S. Estamos a assistir a transição do capitalismo do
s6culo XIX para o do XXI. Em França, ainda estamos um
pouco no Segundo Império... nas grandes editoras, as
coisas n8o mudaram assim tanto desde as lllusions perdues de Balzac - mesmo considerando que já náo há
emprezas familiares. Mas, assim que se introduz uma casa
editora na Bolsa, e preciso ganhar tanto dinheiro como os
outros sectores. Bertelsmann, ao comprar a Random
House no ano passado, anunciou um objectivo de rentabilidade anual de 15%.
N.O. - Um punhado de grandes editores americanos
controlam 80% das vendas de livros. Como é que se
chegou a isto?
A.S.
Random House s6 valia 60 milhbes de dblares
quando foi vendida ao proprietário do grupo Conde Nast
no fim dos anos 70. Agora, Bertelsmann adquiriu-a por
mais de um milhão. Entretanto, toda a gente adquiriu as
empresas uns aos outros, por meio de operaçdes que, por
vezes, não faziam sentido em termos econbmicos. Quando
sao os grandes banqueiros que dirigem as casas de
ediçao, a imprensa passa a dizer que, realmente, 'a edição
e coisa demasiado importante para ser deixada nas mãos

-

Angola
Como esta rubrica de Pontos de Vista não pretende apresentar as
suas fontes "in extenson; e como há algum material publicado, disperso, sobre Angola, limitar-nos-emos a apontar três fontes e uma pequena parte dos seus textos.
Newsweek, 5 de Junho de1999
Há três anos e meio que me encarrego dos assuntos
africanos para a Newsweek e tenho vindo a assistir a uma
transformaçáo notável. Depois de décadas de estagnação e
retrocesso, a África est8 a acordar. A maioria dos seus 750
milhões de habitantes têm governos eleitos, o que nunca
acontecera antes. Continua a haver problemas enormes,
tais como a pobreza generalizada ou a irrupçáo de guerras
civis regionais. Esses problemas ocultam o facto de que a
maior parte do continente vive em liberdade e paz. Mas o
que é deplorável é que o Ocidente tenha, em relação as
promessas feitas de ajudar os países africanos, uma atitude
geral de indiferença, ignorância e cinismo.
Em nenhum pais isto 6 táo claro como em Angola.

Público, 16 de Julho de 1999
Foram 135 os signatários do 'Manifesto para a paz em
Angolan, apresentado em Luanda a 15 de Julho. Nele se
exige do Governo e da UNITA o cessar-fogo imediato em
toda a extensa0 do território, assim como "a abertura
urgente de linhas de comunicação formais entre os beligerantes, com a facilitaçho da sociedade civil organizadan.
No Manifesto critica-se asperamente o papel da comunidade internacional no processo angolano: "Ao invés de
perseguirem interesses económicos e políticos imedatistas, esses países podem reverter os seus esforços para o
plano dos valores, contribuindo assim para a reconciliaçiio
dos angolanos."
Por outro lado, os signatários consideram que em
Angola se está a atingir "o extremo do sofrimento, da barbárie, da humilhaçao social e da total perversiio do uso do
poder". Por essa razho, sublinham, 's6 os angolanos, entre
si, devem desenvolver o entendimento comum das causas,
assim como das consequências do conflito, como meio de
buscar soluções definitivas e subsequente reconciliaçiio
nacional".
Esta iniciativa pretende recolher até 15 de Agosto cerca
de 10 mil assinaturas, e pertence ao recém-criado Grupo
Angolano de Reflexao para a Paz.
Idem, ibidem
Depoiamento de Luís Amado, Secretário de Estado para a
Cooperação
Portugal continua empenhado em organizar uma cimeira
euro-africana. Os países promotores seriam a Argélia, a
Finlândia (durante a sua presidência na UE) e o Egipto, que
está muito interessado em que essa cimeira se realize no
Cairo, em Abril de 2000 . Há vontade política expressa por
alguns Estados africanos. "Queremos virar uma página na
relaçao da Europa com o continente africano, ultrapassando a fase da Conferência de Berlim (1884-1885), que tem
dominado toda a política europeia."
'Do nosso ponto de vista, a relaçao da Uniao Europeia
com o continente africano só será sustentadora de um
processo de desenvolvimento do continente e da sua integração na economia mundial se for capaz de incluir essa
relaçio n3o apenas no domínio da relaçao bilateral das
potencias colonizadoras, mas através de um envolvimento
directo da Uniao Europeia no seu conjunton.

que têm as armas nao sao os que podem fazer a paz".
O GAP apresentou uma carta magna da sociedade civil
em prol da paz, que já recolheu mais de treze mil assinaturas.
As principais igrejas protestantes do país, integradas no
Conselho das Igrejas Cristas de Angola, cujo Comité
Executivo iniciou uma reuniao a 5 de Agosto, deverao pronunciar-se, igualmente, sobre a situaçao político-militar.
Quanto à já conhecida mensagem dos bispos católicos, foi
divulgada a 27 de Julho.

Há 123 anos ...
Vitor Hugo, Pour Ia Sehie, 1876.
Transcriio por Actuelifé des Religions, JulholAgosto 99
"Vamos espantar os governos europeus, ensinando-lhes
uma coisa: os crimes silo crimes. Nao se pode permitir o
assassínio a um governo, como nao se pode aos indivíduos.
A Europa é solidária, tudo o que se faz na Europa 6 feito pela
Europa; se existe um governo como uma fera selvagem,
deve ser tratado como fera selvagem. (...)
O que se passa na Sérvia demonstra a necessidade dos
Estados Unidos da Europa. Que aos governos desunidos
sucedam os povos unidos. Acabemos com os impérios
assassinos. Travemos os fanatismos e despotismos.
Quebremos as espadas ao serviço das superstiçdes e dos
dogmas. NAo queremos mais guerras, mais massacres, mais
carnificinas; queremos o pensamento livre, as trocas livres, a
fraternidade. A paz 6 assim ti40 difícil? As atrocidades na
Sérvia tiram todas as dúvidas de que a Europa precisa de
uma nacionalidade europeia, um governo unificado, uma
imensa arbitragem fraternal, a democracia em paz consigo
mesma... Numa palavra, os Estados Unidos da Europa. Eis a
finalidade, eis o porto."

ibidem, a 6 de Agosto de 1999

,

O Grupo Angolano para a Promoçao da Cultura da Paz
(GAP), fundado em Setembro de 1997, promoveu recentemente um encontro, relacionado com a necessidade de a
sociedade civil reflectir sobre 'as vias específicas para o fim
da guerra em Angolan. No entender destes cidadaos, 'os

Nota: encerramos estes Pontos de Vista cerca de um mês antes da saida da p i
xima Viragem (a n032), a que se destinam. Havera, certamente, mais noticias de Angola
alem das terríveis depradagces da guerra.
Esperamos que vocês todos, nossos companheiros assinantes da Viragem, estejam atentos.

sob o esplendor da Tua face
Maria Adelaide Pinto Correia

i

aminhando ou extasiando-se. Vocês viram nascer a Lua
Cheia de Agosto?? (no dia 26). Sabem aquele provérbio:
"Luar de Janeiro não tem parceiro; lá vem o de Agosto, que
lhe dá pelo rosto"?? É. Uma neblina flutuando, a Lua
enorme a levantar-se sobre as oliveiras, prata sobre prata e
banhada em prata. Até os insectos da noite se calaram.
Silêncio propriamente sideral...
Adorar. Esvaziar-se. Fazer o pleno.
Vocês náo viram?? Mas onde é que estavam escondidos?? Não sabem que não há "educação ambiental" nem
"atitude ecológicanque resista a indiferença pelas maravilhas
da Natureza?
E, como escreveu o Reeves, 'Náo sei se o próximo século será espiritual, como fizeram dizer ao Malraux. Mas, ou o
séc. XXI será verde, ou não haverá século XXII"!!
Aliás, também como louvar o Senhor sem procurar e
admirar as Suas obras? - por quantos intermedidrios elas
passam, não interessa para aqui.
2. Os céus contam a gl6ria de Deus
E o finnamenío a obra das Suas Mãos.
3. O dia conta ao dia seguinte os seus louvores
A noite conta à outra noite.
4. Não é propriamente uma descri@o, não há palavras
As suas vozes não se ouvem.
5. A sua harmonia explode por toda a Terra
A sua linguagem vai at6 ao fim do mundo.
15.Que as palavras da minha boca
E os murmúrios do meu coração
Sejam agmdáveis na Tua Presença
Senhor, meu Rochedo, meu Defensor,
(Versículos do Salmo 19 (18)

E se nós fizéssemos do acto de peregrinar um gesto de
beleza, oração de agradecimento ao Criador e movimento de
carinho para com a Terra, em que vivemos nós e os nossos
filhos viverão?
Peregrinar a lugares belos, caminhar juntos, nomadear
para respirar, entre a Terra e o céu, na companhia de amigos um pequenino tempo, uma pausa, breve reencontro.
Desalojamento, golpe de asa. Enquanto o mundo
amadurece a nossa volta.

-

Não o e este que cavalgou
Desde as planicies de Fuiloro e Maliana
Até ao pico de Tata-Mai-Lau
Matando, rasgando, varrendo tudo.

SEMPRE
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José Rosa
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Não o é este que, a espumar, vindo das sombras,
E uivando como um cão danado,
Entrou pelas canadas de Batugadé
E nas quelhas de Becora,
Ceifou a eito o desejo de Timor,
E encheu de púrpura as bguas de Lacló, Lois,
Tafara, Bé-Lulic, ~arau-Úlune Cleralso.
Não, não o pode ser
Este maldito sopro de morte que,
Em insano e gélido esgar,
Roubou o rosto, o riso, o canto,
E ate j(r o sal das Ibgrimas,
AS miies e aos meninos de Bobonaro.
Não, não o pode ser este
Que até o próprio Sol quis roubar
A Timor Lorosae.
«Por que te encarniças, mostrengo, no escuro
Contra a criança que corre e cai e levanta
E cai de novo e rebola no ch%oduro?
Que te pode saciar, espectro horrendo,
Que vens das bandas do sol poente?
Por que tens as fauces t%oabertas?
Queres engolir o Dia e devorar a Luz?
Niio te deste bem com o sabor da liberdade?

- E tu, guerreiro, que foste ver ao alto de Ramelau?
- Fui ver o Horror que n%otem nome!
Fui ver o 6di0, a infâmia, o pavor,
Que se levantaram na minha terra!
Fui ver o sangue a escorrer de tantas feridas,
Ensopando a terra, perdendo o seu bafo quente.
Fui ver os rolos de fumo negro que queimam o meu Timor!
Ó terrível impotência! Ó vergonha,
Ó dor, 6 ignomínia, 6 tudo!
Profundezas do Inferno: que mais ireis vomitar?
6 Deus, onde irei arranjar forças para o perdão?
Ó Deus, por que te calas e n%orespondes?#

..............................................
E contudo, aí,
Onde o mar acaba e começa a terra,
Chão de Timor Lorosae,
Uma ligeira brisa de esperança
Começou já a agitar os cafezais.
Vade retro imunde spiritus!
Precipita-te do alto do Subão,
Vai, ngo voltes nunca mais.

uma tragédia humana como a de Timor. Quanto a resposta
cada um terá certamente a sua leitura, mas ela estará sem
dúvida ligada a visão que temos do nosso país.

ALMA I IMORENSE
m José Centeio

s acontecimentos trágicos vividos pelo Povo
de Timor, sem esquecer
também todos aqueles
que no terreno o acompanharam
nesse
momento histórico que
foi o do refe-rendo, bem
como a onda de solidariedade por eles desencadeada, suscitaramme algumas reflexdes
que aqui me apraz partilhar, embora correndo o risco de repetir o que outros já
expressaram certamente melhor que eu possa fazê-lo.
Um primeiro aspecto para o qual gostaria de chamar a
atenção relaciona-se com a ideia criada e sobejamente divulgada de que essa onda de solidariedade atingiu todo o país
e se propagava em uníssono. Sem querer minimizar a sua
importância, sublinhe-se, no entanto - tal como ficou
patente em algumas entrevistas de rua qÚe as motivaçdes
que estão na génese dessa solidariedade são bem diversas,
embora contribuam para o mesmo resultado aparente.
Sentimentos por vezes contraditórios, que por vezes nem
tinham como objectivo principal a solidariedade com o Povo
de Timor, embora fosse essa a face visível, conviveram
harmoniosamente dando origem a uma das maiores manifestaçdes alguma vez vividas no nosso país. Por outro lado,
importa salientar que essas manifestaçdes de solidariedade
foram sobretudo evidentes nos principais centros urbanos do
litoral e numa ou outra cidade mais interior. Encontrando-me,
na altura desses acontecimentos, no interior norte do pais,
foram várias as vezes que me perguntei se estaria realmente
no país sobre o qual todos os meios de comunicação social
falavam. Não fosse um ou outro carro ostentando uma fita
branca ou uma ou outra faixa num estabelecimento de
ensino, julgar-me-ia num outro universo. Os comentários de
café revelavam sobretudo o receio de que uaquela gente»
viesse de repente para o nosso país. Perguntei-me varias
vezes o que levaria aquela gente
capaz de grandes
gestos de solidariedade ficar quase indiferente perante

-

-

-

Um segundo aspecto para o qual chamo a vossa atenção
tem a ver com o comportamento da comunidade internacional. Os acontecimentos após o referendo vieram provar
que a questao de Timor há muito poderia estar resolvida se
os «poderosos» deste planeta assim o desejassem.
Ter-se-ia evitado chegar a esta situação quase absurda de
um país impor de forma tão cínica e maquiavelica a sua vontade a todos os outros e, sobretudo, ter-se-ia evitado o
sofrimento de todo um Povo ao longo de um quarto de
século. Isto significa que a Iógica que suporta as relaçdes
internacionais dificilmente se coaduna com o desejo de uma
sociedade mais justa e fraterna. Por isso, penso que a
questão que agora surgiu de uma reforma da ONU no
sentido de dotá-la de instrumentos que possam evitar tragédias como esta não é a questão central do debate. Este
deveria antes situar-se na Iógica que tece e gere as relações
internacionais, nomeadamente a venda de armamento e
prestação de serviços afins, bem como os interesses
económicos que não têm como objectivo o bem-estar das
populaçdes em geral. Caso contrário, e apesar de uma
eventual reforma, os critérios serão sempre regidos pelos
interesses dos países mais poderosos, sejam eles a nível
mundial ou regional. Por outro lado, e não deixa de ser
irónico, se é verdade que os acontecimentos mostraram a
fragilidade da ONU na resolução destes problemas, também
é verdade que a solidariedade, nomeadamente a internacional, só foi possível por haver um acordo patrocinado pela
ONU, porque ao longo destes 24 anos - nem mesmo após
o massacre de Santa Cruz essa solidariedade deixou de
ser muitas vezes envergonhada. Isto significa que a Iógica
subjacente A resolução destes conflitos dificilmente se coaduna com o desejo de justiça e liberdade dos povos.

-

Um outro facto de relevo foi o de, talvez pela primeira vez
na história das manifestaçdes de solidariedade, as novas
tecnologias da comunicação - Internet terem desempenhado um papel de relevo que abre novas vias as formas de
contestação. Através da rede fluiu não só a informação do
que se passava como também as formas de pressão sobre
as entidades que tinham nas mãos o poder de resoluçáo.
Este foi talvez o princípio do exercício da cidadania a nível
pla-netário. No entanto, importa relembrar que as imagens e
as notícias que nos foram chegando, e que tantas vezes nos
comoveram, tinham atrás de si homens e mulheres que no
exercício da sua profissão foram o grito de todo um Povo em
sofrimento.
Finalmente, apenas o desejo que do pico de Tata-Mai-Lau,
repouso do espírito dos antepassados, possa renascer a
alma de um novo Timor, onde a justiça se sobreponha a
vingança e o amor possa florir entre o sangue e o ódio.

-

Loures, 22 de Setembro 1999

José Tolentino Mendonça
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Calle Principe, 25
Perdemos tudo de repente:
a profundidade dos campos
os enigmas singulares
a claridade que tanto juramos
mas levamos anos
a esquecer alguém
que nos olhou apenas

Demasiado perto
Era alguém pronto a começar qualquer destino
palavra a palavra esquecia
histórias formas a natureza
e assim de novo se dispunha amá-las
com um amor t i o grande
tao grande
a inocencia da flecha que propaga
nos bosques o desconhecido
um corpo face ao extenso perigo
«só tenho medo se ficar por aqui
demasiado perto>,
a glória, sabes, é uma dor
que por vezes
a doçura esconde

Poema
Os versos assemelham-se a um corpo
quando cai
ao tentar de escuridio a escuridio
a sua sorte
nenhum poder ordena
em papel de prata essa dança inquieta

Coisas' tão felizes
Entre amigo e amigo
jamais se afastam
coisas t4o felizes
os instantâneos silêncios de certas formas
os protestos inocentes a nossa passagem
a natureza fortuita, dizia eu
imortal, dizias tu
do vento?

Pelo Movimento dos Sem Terra

Chico Buarque

Como então? Desgarrados da terra?
Como assim? Levantados do chão?
Como embaixo dos pés uma terra
Como água escorrendo da mão
Como em sonho correr numa estrada?
Deslizando no mesmo lugar?
Como em sonho perder a passada
E no oco da terra tombar?
Como então? Desgarrados da terra?
Como assim? Levantados do chão?
Ou nas plantas dos pés uma terra
Como água na palma da mão?
Habitar uma lama sem fundo?
Como em cama de pó se deitar?
Num balanço de rede sem rede
Ver o mundo de pernas pr6 ar?
Como assim? Levitante colmo
Pasto aéreo? Celeste curral?
Um rebanho nas nuvens ? Mas como?
Boi alado? Alazão sideral?
Que esquisita lavoura! Mas como?
Um arado no espaço? Será?
Choverá que laranja? Que pomo?
Gomo? Sumo? Granizo? Maná?
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