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ao posso calar, na abertura deste
número, a morte recente do Luis
Mel0 Breyner, pai dos cinco i n n h s
Trigo. Muitos de m ê s os conhecem;
conheceram e chmram pelo 26.
Os louvores deste cristão Integro, sábio, elegante e fretemo, do
seu humor inegualável, saiem-me do fundo da alma em
catarata. Verdadeiramente, 'uma das figuras que nos marcam". A Maria Amelia e ele sao um paradigma de casal em
que o carinho nunca estancou, em que se geriram sem
maldade as escolhas e as cadeias, em que valeu a pena!
Que o Senhor os guanie aos dois nas Suas Maos de
piedade infinita.
Este A o ultimo numero do fim-de-seculo em que a
VIRAGEM nasceu. Os "Pais Fundadores" do Metanoia pensaram que já não estamos em tempos de erigir catedrais ou
capelas votivas para manifestar a FB, mas que devíamos,
em vez disso, "erigif uma Revista que acompanhasse o
caminho do Movimento atento e afecto ao Evangelho e a
Pessoa de Jesus. De dentro da Igreja Católica, à qual pertencemos sem ambiguidades (por mais incomodidade que
possamos eventualmente experimentar); e de olhos bem
abertos para fora
interrogações e descobertas, "coisas
novas e velhas" que vamos tirando do nosso tesouro de preocupações, curiosidades, experiências, controversias e
novidades, delícias e revulsões.
E a Revista que aqui temos, e esperamos continuar a
ter. Este numero 33 vem no tempo do Natal, no fim do ano
e dizem que do milenio, no inicio do Ano Jubilar. Como
Adriano Moreira tão linearmente preveniu, por ocasiao da
celebração da queda do Muro de Berlim, vem ai um s6culo
de mais saber e mais informação. Mas, sem mais
Sabedoria, caminhamos e para um inferno.
Digamo-lo com palavras da Antiga Aliança:
(Sab. 6, 13-17)
'A Sabedoria brilha sem perder a frescura; deixa-se ver
facilmente àqueles que a amam e faz-se encontrar por
'
quantos a procuram. Ao dar-se a conhecer, antecipa-se
aquelq que a desejam. Quem a busca desde a aurora nao
se fatigará, pois há-de encontrá-la sentada à sua porta.
Apaixonar-se por ela e a perfeição do discernimento, e
quem lhe consagra as suas vigilias depressa ficará sem
cuidados. Ela anda em busca daqueles que a mereçam;
manifesta-se a eles pelos caminhos, com bondade, e vai ao
encontro de todos os seus projectosn.

-

-

~

Há poucos Domingos, a parábola dos talentos. Dizia o
padre que o homem que enterrou o seu talento não passara
de dependente a responsável, e que 6 preciso que todos os
fi6is déem esse passo.
Ora, no Metanoia, temos andado, com alguma rotina, a
forçar portas na Igreja, a surfar nas novas teologias (possíveis porque se forjaram novas ferramentas históricas,
literárias, etc.), a levantar tabus de 'verdades da fe' que nos
separavam de crist3os nossos irmlos e afinal nao eram tao
incontornáveis assim. Mas quando começam a abrir-se portas por todos os lados; quando os Bispos dizem em Sínodo
ou nos meios de comunicação das suas terras o que nós
andávamos a dizer sdto voce; quando jornais diocesanos
incluem artigos que dizem simplesmente o mesmo que, em
1997, quando se assinou a Petiçao do Povo de Deus, era
escandaloso entao, meus queridos, a missão pode ser
outra, inalienável, para a qual nao estamos talvez preparados a tempo. É assim:
Encontrar meios de comunicaçClo plena e eficiente para
alertar os nossos irmaos "simples fiéis" como nós, irmaos
sobre a Terra e diante de Deus, irmlos em Cristo, encostados no lugar de dependentes que Ihes foi proposto há secu10s (embora não nos tempos apostólicos, fundadores).
Anunciarmos, com força e para largos círculos, que temos
todos que nos "levantar do sono", sacudir, inquirir, aprender,
tomarmos, todos nós, um lugar responsável. Nao será fácil,
mas já há milhares e milhares de exemplos entre os leigos,
Nós estamos convencidos disso mas como partir tendo
como meta esse 'des-encosto" de comunidades cristas nossas próximas?

-

-

Decidimos passar a fazer, assumidamente, só trQs
números por ano. Os melhores e mais ricos que pudermos.
Mas vocês sabem que ninguém na equipa 6 profissional da
edição da Viragem; ao ritmo que mantivemos em 1999, os
deveres encavalitam-se, e e uma "afobaç80".
Só mais um recado especial para os sócios do Metanoia:
viram, na Folha de Ligação de Novembro p.p., entre tantas
coisas importantíssimas, o pedido de nos escreverem os
vossos testemunhos sobre compromissos de solidariedade
nas vossas vidas? Vá lá, nao se esqueçam. Prestemos mais
esse serviço uns aos outros.
BOM ANO, sob todos os aspectos, para todos, juntos
no coração do Nosso Pai!
Mana Adelaide Pinto Correia

DE FERIAS
COM MEMORIA FRESCA DO
ENCONTRO
DA TOCHASOBRE
"A ESPERANÇA
- DO VADO AO SENTIDO DE VIVER^
Agosto de 1999
i

Fazer estes encontros antes das f6rias tem inconvenientes e vantagens. Entre os primeiros, a pouca frescura, o
cansaço - quando a data marcada para o início das fdrias
se aproxima, temos que deixar arrumado o que fica e
preparar o que uma família de crianças, adolescentes e
adultos leva, pelo que conseguimos mesmo partir cansados. Uma vantagem A podermos ficar a ruminar (caso n i o
levem a mal, mas, B cautela, sugiro alternativas: cogitar,,
meditar, ponderar ou reflectir) os adquiridos do Encontro.
Assim, tive tempo para, em ritmo de fbrias, fazer o que se
segue - uma mistura das tais ruminações com notas de
leituras varias e com registos de ocorrências de Agosto.
Enfim, um estilo de fbrias.

José Maria Azevedo

Na Tocha, falamos de um tempo em que
se tem medo da esperança, em que h4 gente muito
bem informada que entende que a esperança pode
ser perigosa, coisa ruim no que transporta de
sedução das promessas e no que oculta das dominaçaes de amanhãs que cantam. O Mario Botas
citou alguém: "Todas as geraçoes quiseram
mudar o mundo, a nossa só quer que ele n(io se
desfaça." Ja o José Manuel Pureza constatava
que "o medo é a chave de leitura da realidade vivemos num eterno presente".

Antes de mais, quanto Bs pessoas que participaram no
Encontro, foi notória uma grande diversidade de experi9ncias, de vidas e atd de idades (fez-me lembrar o Tintim, "dos
7 aos 77"). Esta variedade crescente exige-nos cuidado na
vivencia colectiva, digo mesmo organizaaonal, de forma a
congregar a diversidade, vivend6a e amando-a.
Sinto também que foi um encontro de discursos experienaais e de discursos reflexivos; por vezes, estes dois registos enlaçaram-se, indissoluvelmente, com momentos de
emoção e enternecimento, outras vezes, pareciam fluir paralelos, pela dificuldade de ligar o pessoal e o colectivo, a
vivência e a história. O que importa é que o tema que nos
reunia (mais as múltiplas razões e sentimentos que nos
levaram lá) pôs-nos a falar do amor, das doenças, do sofrimento, do juntar e do divorciar, do nascimento e da morte,
dos desejos e dos medos, da nossa dificuldade de manter a
tensao entre a 'capacidade de esperar e o desejo de
mudança" (no dizer do Antonio Cardoso Ferreira); falámos do
que esperamos, dos que esperamos, dos que nos esperam.
Como b importante para a Fatima saber que em Setembro
algubm espera por ela!

*

A manha tinha começado arisca para os veraneantes e
prometia pouca gente na praia. A Última mar6 cheia
desenhou no areal uma mancha escura, serpenteando sem
paralelo com o recorte da falésia ou o sítio onde batem agora
as ondas, interrompendo-se, por vezes, em contornos mais
t6nues. Procurei búzios para o João ouvir o mundo.
Encontrámos algas, fitas castanhas entrelaçadas com filamentos pretos e um rendilhado muito verde, conchas de mexilhbes, pedras afeiçoadas por milbnios (já cá faltava...) de
trambolhoes, uma sandália plástica, transparente e limpissima (estará a parceira com o dono, terá dado a outro local da
costa ou engoliu-a um peixe de vocação bíblica?), Mias de
redes de pesca, o invólucro de um Magnum de chocolate,
paus de todos os feitios, cápsulas de refrigerantes. Muitas
conchas, finas e grossas, com riscas ou lisas, claras ou

escuras, mas nada de búzios para o JoBo ouvir ressoar o
mundo. Sabes, ou este n i o é mar de búzios ou entao os
búzios sao, por agora, os mundos dos seus seres.

mundo? Acreditamos que 6 possível um mundo muito
menos violento, desejamos caminhar para um mundo sem
armamento?

*
**
Antes do Encontro, temi que alguém suspeitasse de que
a escolha do tema fosse relacionada com a influencia dos
sportinguistas na Equipa Coordenadora do Metanoia. Nao é
verdade, mas o receio pode ter algum fundamento: e que
nisto da esperança, até nas pequenas, há uns com mais
experiência que outros... Vai começar um novo campeonato,
agora dito 'ligan!

c

Na Tocha, falámos de um tempo em que se tem medo da
esperança, em que há gente muito bem informada que
entende que a esperança pode ser perigosa, coisa ruim no
que transporta de sedução das promessas e no que oculta
das dominaçdes de amanhas que cantam. O Mirio Botas
citou alguém: "Todas as geraçdes quiseram mudar o
mundo, a nossa só quer que ele não se desfaça." Já o José
Manuel Pureza constatava que "o medo A a Chave de leitura da realidade - vivemos num eterno presenten.
"[...I A ideia de uma desfatalizaçio do passado, acrescentaria pela minha parte a ideia de redençao de uma
promessa não cumprida. É que as pessoas do passado tinham esperanças e projectos, muitos dos quais falharam;
muitas das nossas utopias seriam vazias se n i o as pudéssemos preencher com as promessas n i o mantidas, impedidas
ou destruídas dos antepassados. No fundo, cada periodo tem
a sua volta uma aura de esperanças que na0 cumpriu; 6 esta
aura que permite recomeças no futuro, e talvez seja por ai
que a utopia pode ser curada da sua doença congénita, que
é a de crer que se pode começar do zero: a utopia é, antes
de mais, um re-nascimento." (Paul Ricoeur, op. cit., p. 189190).

E outra: "No momento em que as grandes utopias do
século XIX mostraram toda a sua perversio, é urgente criarem-se as condiçdes de um trabalho colectivo de reconstrução de um universo de ideais realistas, capazes de
mobilizar as vontades sem mistificar as consciénaas" (Pierre
Bourdieu, em entrevista ao Le Monde, Dezembro de 1991, in
Pierre Bourdieu, Contrafogos, Celta, 1998, pp. 12-13).

"Sem mistificar as consciênciasn, antes promovendo o
seu amadurecimento, podem nascer e desenvolver-se projectos colectivos, causas mobilizadoras colectivas, causas
políticas, sentidos de vida em comum. Que esperanças
partilhamos? Acreditamos que a democracia, a liberdade e
a justiça saio para ser construídas e alimentadas em todo o

'[ ...I Quanto a saber se uma soaedade pode viver sem
escatologia... Talvez ngo, mas nós vivemos na crise das
escatologias de substituiçio, o comunismo, por exemplo, que
terá exercido este papel no período pós-Aufldarung. É possível que nos enganemos crendo que o fim destas grandes
narrativas foi o fim de todas as grandes narrativas. Talvez
seja só o fim das narrativas de substituiçio, que deixam certamente atrás delas um enorme vazio. (...) Sobra uma
palavra pobre, desarmada, sem outra força que a sua capacidade de ser dita e escutada." (Paul Ricoeur, La Critique et Ia
Convidion, Calmann-Lévy, Paris, 1995, pp. 253-254,
traduçao minha).

Os discursos das "teologias politicaswpodem estar em
crise, como se afirmou no encontro; no entanto, as prdticas
dos cristaos si40 permanentemente renovadas, muitos gestos
continuam a ser cumpridos e muitas palavras sao proclamadas. E essas práticas, gestos e palavras n8o deixam de
ter dimensao política! O problema n i o estará na dificuldade
de fazer e comunicar as teologias das novas realidades sociais, políticas e culturais, a que correspondem velhos e novos
empenhamentos? O Mário Botas falou-nos da 'dificuldade de
esperar em teologia".

Na morte de Ernesto Melo Antunes: a emoç8o que provoca a morte de um homem inteligente, discreto, que faz o que
tem a fazer, sem grandes atoardas. Porque nos impacientamos tanto na vida e lamentamos tanto a perda destas pessoas? N i o raro, na morte de outros, invade-nos a sensação
de que uma gratidao ficou por dizer, talvez porque nio é fhcil
encontrar as palavras justas e os momentos oportunos. No
caso de Melo Antunes, confio que alguém, nomeadamente
Jorge Sampaio, no último 25 de Abril, disse por muitos a
gratidão que também é minha.
"[ ...I Melo Antunes, a gente advinha, queria sobretudo
dizer que acreditava na ideia do socialismo - esse traço
de Ticiano ou Monet atravessando a noite do mundo. E que
acreditava, n i o numa vitória, nesta ou naquela data, mas
na vitória dos homens sobre si mesmos - seja na indiferença, na maldade, na doença ou na morte. Ninguém precisava mais de dizê-lo do que ele. E por isso todos n6s o
ouvimos, sim, na0 do lado do espectáculo que estávamos
a ser, mas no avesso mais íntimo de nós próprios."
(Eduardo Prado Coelho, na parte final da sua crónica
diária, Público, 12/08/99.)

.

manchete: 'Eclipse foi um flopWlNo entanto, a nossa Lua
cumpriu pontualmente a sua missa0 e... foi encobrindo, parcial ou totalmente, o monstro, nao sei quantas vezes maior
que ela!
Voltando à Tocha. Realçdmos a importdncia do esforço
de enunciar os problemas, de nomear as angustias e as
expectativas das pessoas. Hoje, talvez mais que noutros
tempos, isso passa pela capacidade de interrogar as ideias
feitas, os lugares-comuns, os que fazem lugares com ideias
comuns, de questionar tanto os 'simplismos', que reduzem a
realidade, como os 'complexismos', que limitam a possibilidade. Face à aceitaçáo do mundo da dominaçao, a esperança 6 uma 'arma intelectual, reflexiva' (J. M. Pureza).
A chamada "sociedade do conhecimento", se transporta
em si imensas ameaças de manipulaçao, pode comportar
também instrumentos de libertaçilo, de desoculta~odas
coisas. Para que a História não seja 'um discurso que legitima a dominaçáo" (António Matos Ferreira).
No que diz respeito à esperança, muito começa pelo
olhar, seja por nAo se ceder à recusa de olhar, seja por nao
se usar os óculos do cinismo. Neste sentido, interrogo-me:
ser80 os mass media instrumentos de esperança? Acho que
precisamos de analisar com cuidado o que domina o olhar
que os mass media projectam sobre o mundo. Um telejornal
de hoje abriu com quatro acontecimentos de faca e alguidar...

Jd a mesma 'performance" náo revelou a onda que
esteve para varrer o Algarve. Com a nossa atávica (6 este o
adjectivo habitual) falta de planeamento, as autoridades n8o
alertaram, em devido tempo, para a necessidade de olhar a
onda com uns 6culos apropriados - sugiro, socorrendo-me
da nossa proverbial (6 este o adjectivo...) capacidade de
improvisaçáo, a criaçAo de óculos com lentes de alga,
amaçáo de caranguejo e parafusos de telem6vel de praia.
Tudo marca Paco Rabane.
Perante tais fen6menos, terd exclamado o Manuel Pinto:
'Quem náo admirarh os progressos deste s6culo?!"

Como 8 bom procurar e encontrar amigos nas ferias! Este
ano, estivemos com alguns, visitaram-nos outros. No dia do
edipse, chegaram-nos uns, ao cair da tarde. Luminosos vieram, luminosos estiveram, luminosos partiram!

"Amanha, rir-nos-emos do medo que hoje nos habita"
(profetizou o Mino Botas, na Tocha).
O espectáculo a volta do edipse... Incha-se a expectativa
de algo extraordinário, talvez em contraponto deslumbrante à
escuridão do prometido fim do mundo, e, depois, uma
desilus8o - julgo que terá sido a razáo para um diário fazer

A escola. Num artigo em Le Monde Diplomatque (Agosto
1999, p. 19 da versão portuguesa), intitulado "No Japaio, uma
juventude ultraviolentan, o sistema escolar é identificado
como uma das fontes dessa violência: 'Durante muito tempo
eficaz, o modelo de uma escola também ela instrumentalizada pelo crescimento económico do pós-Guerra já não funciona correctamente." Repensar e refazer a escola como
lugar de esperança é um desafio enorme. Para muitos de
nós, significa continuar um trabalho de busca de sentido, sem
esquecer a interacção da escola com o meio, nomeadamente
a economia, mas também sem a escola se esquecer, como
local e tempo de reconstrução cultural e social (limitada, relativa ou temperada, é certo).

"E, agarrada a ervas e raizes, içou-se para o carreiro.
Mas o carreiro tinha desaparecido. Agora havia apenas um
estreito rebordo onde ela não cabia, onde nem os seus pés
cabiam. Um rebordo sem saída. Ai ficou, de lado, com os pés
um em frente do outro, com o lado direito do seu corpo colado a pedra da arriba e o lado esquerdo jh banhado pela respiraçaio fria e rouca do abismo. Sentia que as ervas e as
raizes a que se segurava cediam lentamente com o peso do
seu corpo. Compreendia que agora era ela que ia cair no
abismo. Viu que, quando as raízes se rompessem, n i o se
poderia agarrar a nada, nem mesmo a si própria. Pois era ela
própria o que ela ia agora perder.
Compreendeu que lhe restavam somente alguns momentos.
EntClo virou a cara para o outro lado do abismo. Tentou
ver através da escuridio. Mas só se via escuridão. Ela,
porém, pensou:
- Do outro lado do abismo está com certeza alguém.
E começou a chamar."
(Sophia de Mello Breyner Andresen, fim do conto "A
Viagem", in Contos Exemplares, Figueirinhas, 32' ediçio,
Porto, p. 114-115)

O problema das viagens dos deputados tem tanto de irritante como de triste. A vontade de n i o ceder aos 'purismos",
potencialmente persecutórios, do "politicamente correcto"
não pode justificar a falta de coragem para esclarecer as
situações: aumente-se os ordenados dos deputados (mesmo
que se reduza o número, por razões de eficiência!) e corte-se
os expedientes, em nome da dignidade das funções e das
pessoas que as exercem, bem como das pessoas que representam. O que justifica que os gestores das empresas publicas possam ter remunerações tão mais elevadas que as dos
deputados? N i o será possível uma política mais limpida e
com mais qualidade, pondo fim a uma série de faz-de-conta
cada vez menos aceitáveis?

Quantas vezes o nosso mundo parece submerso na violência, na opressão, em vastos campos de sofrimento, de dor
e de absurdo (como s%obem mais ténues do que pensámos
as fronteiras que nos separam da barbárie!), mas é minha
profunda convicção que o futuro da humanidade assenta nas
realidades contrárias, como sejam o amor que gera gestos de
salvação, a intelig6ncia que serve a bondade, o desejo de ser
que nos habita, a esperança em que a humanidade cresça
em humanidade.

É como se houvesse, por falta de melhor expressio, correntes contrárias. Em que corrente alinhamos? Não me
parece que seja uma questio de optimismo ou de pessimismo. A diferença passará pelo modo como vivemos e olhamos
o mundo, os outros e o futuro, como o sentido pesado das
coisas que s%onão descamba em cinismo, a prudência nio
absolve a nossa cobardia, a sensatez n i o nos atola na complacência e o querer ganhar neste mundo naio nos perde
neste mundo.

E, desse modo, estaremos abertos a reconhecer que
"Deus estará nesse amor improvhvel, na generosidade e na
capacidade de aceitaçio que encontro nalguns doentes"
(Teresa Coelho) e a confessar que a nossa esperança está
no Jesus de Nazaré que nos convida a uma 'vida em
abundancia".

E acabaram-se as férias. Estas, espero.
Quiaios e Porto, 1-25 de Agosto de 1999

N.T. - Todos os itens deste dossier soo excertos dos artigos mencionados: 5 relatos e 1 diamante.

CULTURA RELIGIOSA
NUMA SOCIEDADE
RELIGIOSAMENTE
PLURAL
As igrejas desertificam-se para o culto, mas não
para as visitas. É bom que o culto se alie com
a cultura para se reaproximar da população.
Não sem vigilância da parte da Igreja, que quer
presetvar o caracter sagrado dos locais; nem sem
a vigilância da escola laica, sempre preocupada
com os riscos da catequese. Mas os dois "campos"
estão de acordo sobre a necessidade
de reconstruir o acesso a referhncias e a imagens
que constituem a nossa histdria.

-

1. CULTURACRISTAE COMPREENSAO
DAS OBRAS DE ARTE
Le Monde, Maio 96

A retrospectiva de Poussin no Grand Palais, em 1994, foi
a ocasiao de os organizadores tomarem consciência de que
a maior parte dos visitantes era incapaz de decifrar o sentido
das obras expostas. Nao identificam Apolo, nem sequer a
Virgem Maria!! Esta ignorância foi sentida pelos responsáveis
do museu nao tanto como religiosa, mas como cultural, em
sentido amplo.
Face Ci ignorância dos alunos, o director da Escola do
Louvre tinha introduzido nos seus cursos, há alguns anos,
aulas de iconografia crista. Em 1991, o Centro Regional de
Documentação Pedagógica de Besançon promoveu uma
reflexa0 sobre o ensino da história das religides numa perspectiva laica. Em 1995, abria no Gard um museu departamental de Arte Sacra, definido pelo seu fundador como "um
museu da civilizaçao, que apresentará o que se chama cristianismo em diferentes estratos".
As igrejas desertificam-se para o culto, mas n i o para as
visitas. 6 bom que o culto se alie com a cultura para se
reaproximar da populaçáo. Não sem vigilância da parte da
Igreja, que quer preservar o carácter sagrado dos locais; nem
sem a vigilância da escola laica, sempre preocupada com os
riscos da catequese. Mas os dois 'campos" esta0 de acordo
sobre a necessidade de reconstruir o acesso a referências e
a imagens que constituem a nossa história.
Numa reunião da Comissão para a Salvaguarda e
Enriquecimento do Património Cultural foram delimitados três
pontos de ruptura: a) o facto de que o objecto religioso se
tornou largamente incompreensível; b) a sua deslocaçao
para os museus, onde o que ganha em visibilidade é perdido
em inteligibilidade; c) e a sua procura pelos meios comerciais.
Muitas vezes, é um património religioso reduzido a "brica-brac folclorizado" que a publicidade veicula e que infuenaa
a esfera cultural. Os textos de Dante, Joyce, Racine, Claudel,
por exemplo, em que as referências cristas si40 constantes e
fundamentais, ter-se40 tornado largamente incompreensíveis para os nossos contemporâneos. Uma professora de
Nanterre criou um curso, muito frequentado, de Leitura
Literaria da BíMia, dando acesso a uma multiplicidade de
leituras (judeus, cristaos, muçulmanos, agnósticos).
Mas pode-se transmitir culturalmente a religiao sem transmissão religiosa? Falar do judaismo, do cristianismo ou do
islao como factos de cultura na0 é somente descrever as
doutrinas, as práticas ou as realizaçdes culturais; é dar a
perceber o que é viver, pensar e imaginar o mundo como
judeu, como cristão, como muçulmano, no tempo e no
espaço. E portanto, tambim, tomar a sério a experiência religiosa (individual e colectiva) e falar dela como tal.

-

2. O QUESABIAMOS ANTIGOS?

Depois da 'descristianiza@o'revolucionária, faz-se um
grande esforço para o ensino do catecismo, que seria "a obra
cristã por excelência". A verdade é que, pelo menos entre os
rurais, o dogma sempre interessou menos do que os rituais
ligados á terra...

Actualitbs des Religions, Outubro 99.
Poder-se-ia pensar que, durante os três primeiros séculos,. face as religides tradicionais (pagãs), os cristãos,
minoritános,tenham feito uma escolha pessoal de Cristo e da
Igreja na base de um minimo de conhecimentos. As coisas
não foram tão simples, houve muitas ambiguidades. Nos
séculos II e III, em "águas" gnbsticas, era-se cristão com os
cristãos, judeu com os judeus e pagão com os pagaos. Os
responsáveis eclesiásticos - e politicos - tentavam clarificar,
distinguindo heresia de ortodoxia.
As vidas dos padres do deserto, no Egipto e na Síria, evidenciam um cristianismo popular, em que o conhecimento
essencial, além do de Jesus Salvador, era o dos demónios,
presentes por todo o lado. No século IV, João Crisóstomo
indigna-se porque ainda há semicristãos que frequentam
tanto as assembleias eucarísticas como as sinagogas.
Gregório de Nissa, ainda no mesmo século, acha que a
Teologia desceu A rua: "Se pedes trocos aos passadores de
moedas, respondem-te por uma dissertação sobre O Gerado
e O Criado. Se perguntas o preço do pão, o padeiro
responde: O Pai é maior, e o Filho é-Lhe submisso. Quando
perguntas nas termas se o banho está pronto, o encarregado
responde-te que o Filho saiu do nada".
Com a evangelização dos campos e as invasdes dos bárbaros, entram povos inteiros na Igreja. Mudam de religião;
não quer dizer que fazem um acto de fé pessoal. Estão pouco
preocupados em compreender a Trindade, a Incarnação ou a
Redenção; o que querem é por-se ao lado de intercessores
eficazes, os santos, que substituem as antigas divindades ou
forças da Natureza.
Na Idade Média, as populações não viveram necessariamente como drama a necessidade de mudar várias vezes de
religião ao longo dos séculos. Nos séculos VIII e IX, há disposições capitulares (emanadas dos capitulas das grandes
ordens religiosas) pedindo a todos os fieis que aprendam de
cor, em latim, o Símbolo dos Ap6stolos e o Pai Nosso. Nos
séculos XII e XIII, há métodos ensinados aos pregadores e
párocos para aprender e ensinar as verdades da fé (em tempos em que menos de 10 por cento da população sabe ler).
A imprensa vai revirar completamente a situação em
relação ao escrito. Vem a Reforma luterana, depois a calvinista, as traduçdes da Bíblia em linguagens correntes. Começa
a haver catecismos: de Lutero, de Calvino, da Igreja Católica.
Continuam, entretanto, a ser as elites que impõem o seu saber
aos fiéis, nomeadamente os príncipes que obrigam os seus
povos a seguirem-nos nas escolhas religiosas e políticas.
S. Vicente de Paulo, no século XVII lastima-se que os
menores dentre o povo "se percam numa ignorância espantosa". Luta contra o paganismo da religião popular. Funda
escolinhas, em que o catecismo tem o primeiro lugar.

3- AVIDEZDE CONHECIMENTOS,
BUSCAESPIRITUAL
Actvalit6s des Religions, 'Les passionnés de religions",
Outubro 99.
São crentes ou ndo. ~studantes,professores, engenheiros ou agentes comerciais. Vdo 8 procura com precisão
profissional, estdo ávidos de conhecimentos e de busca
espiritual. Viagem numa família em expansdo.
As grandes casas de edição estão atentas ao fenomeno.
Oferecem todas, nos seus catálogos, obras ou mesmo
colecçdes dedicadas ao facto religioso. Os editores especializado~,então, redobram os esforços para responder a procura do grande público. 'O assunto religioso perdeu os compartimentos estanques*, diz um editor da DDB; "abriu-se a
outros horizontes como a literatura e o romance. Em relação
ao passado, temos mais cuidado com a cultura religiosa plural." As obras de espiritualidade, os textos dos grandes
mestres, também v40 na onda.
Os sociólogos constatam o entusiasmo do público pela
cultura religiosa, mas não sabem classificar as necessidades.
É uma busca de cultura? De sentido? Das duas coisas? Não
se pede cultura religiosa como se pediria cultura informática.
Entram em jogo outros parâmetros, muito mais profundos.
'Quando alguém tem sede, não se contenta com a
imagem de um copo de água: tem que ir a fonte", diz o reitor
da Mesquita de Paris, que organiza conferências de temas
inter-religiosos todos os sábados. Vêm regularmente cerca
de 300 pessoas.
Na Universidade Católica de Paris, existe há quatro anos
um Instituto de Artes Sacras. Vêm professores, um cineasta,
responsáveis de agências de turismo ("Não se pode 'vender'
o Mont Saint-Michel ou a Catedral de Chartres ocultando a
sua dimensão religiosa..."), arquitectos, musicos, comerciantes, bancários.
Outro facto marcante deste fim de século: o publico interessado pela cultura religiosa é cada vez mais jovem. Muitos
seguem os cursos como auditores livres. Diz o director do
Instituto das Ciências e Teologia das Religides:
'O sucesso destes cursos deve-se ao facto de que a
nossa sociedade se tornou religiosamente plural. E o fenómeno religioso já não é enquadrado pelas Igrejas: cada indivíduo quer conduzir a sua busca neste domínio. Também é
verdade que tomámos consciência de que a dimensão religiosa não é anódina do ponto de vista social. A religião pode
ser factor de guerra; e também pode favorecer a paz."
O Instituto Católico de Artes e Ofícios, a Escola de

Assistentes Sociais da Cruz Vermelha, enveredam também
pela organização de cursos semelhantes. "O que 6 que os
alunos pedem? Que ensinemos o bê-á-bá das religiões; uma
abordagem laica das religi6es que permita obiiterar a falta de
cultura simbólica que reina actualmente. Dar aos quadros do
futuro uma cultura de base, que Ihes será muito Útil mais
tarde, para compreender o outro na sua diferença, tanto por
motivos pessoais como profissionais." Os capelães católicos
nem sempre estão de acordo: segundo eles, a cultura religiosa é inseparável da cultura espiritual; mas os promotores
do tal bê-á-bá inter-religioso acham que é preciso não misturar esses niveis.
Põese também a questão de rever, nestes aspectos, os
programas escolares e a preparaçio dos professores. Que
os professores não estejam a vontade em cultura religiosa é
grave para a cultura geral, para os problemas existenciais
dos adolescentes - e porque a familiaridade com o fenómeno
religioso constitui a melhor profilaxia contra seitas e integrismos. Têm que saber jogar com as noções das religióes e da
laicidade, da cidadania e da liberdade de consciência.

-

4 EMDIRECÇAO
A MUNDIALIZAÇAO
SIMB~LICA(I)
Adualités des Religions,Outubro 99.

Fala-se, muitas vezes com nostalgia, de uma "perda
da cultura religiosa". Será a expressão adequada? Como
se leu no respectivo texto, os nossos antecessores não
eram muito melhor esclarecidos em relação a própria fé
cristã.
E quanto as dos outros? Por outro lado, nós entrámos
numa fase de "mundialização simbólica" (J. P. Willaime).
Há 50 anos, um jovem não se interrogaria sobre um quadro
de S. Sebastião. E também não se preocuparia de saber o
que é o islão ou o budismo tibetano ...
O nosso sistema educativo está adaptado aos tempos
em que estamos a viver? Roger Sperry, prémio Nobel,
pensa que o ensino é "hemiplegico" - demasiado lugar
atribuído ao "pensamento pragmático", as ciências e as
técnicas; a educação artística e a iniciação a linguagem
simbólica, menosprezadas. Sabe-se que, se os jovens
carecem de saber fazer, se arriscam a não encontrar lugar
no disputado mercado do trabalho. Mas também é verdade
que vivemos numa época de regresso aos mitos, de alta
pressão do imaginário.
Há um extraordinário contraste entre a nossa capacidade de reproduzir tecnicamente um quadro religioso,
examinando todos os pormenores, e a dificuldade de nos
apercebermos do seu significado profundo...
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5.1 ESCOLAESVAZIA
VALORESFUNDAMENTAIS
Actualitbs des Religions,Odubro 99.

"A neutralidade militante do Estado acaba por esvaziar o
ensino de valores fundamentais", disse o director do
Secretariado Nacional da Educação Cristã, Pe. Querubim
José Pereira da Silva, em conversa com o DN a propósito da
semana da Educaçao Cristã que hoje se inicia.
A sua maior preocupação prende-se com a organização
curricular na área de formação pessoal e social nas escolas
públicas onde, a nível nacional, entre os cerca de 800 mil
alunos do segundo e terceiro ados do Ensino Básico e
Secundário, há uma percentagem de 43 por cento que opta
pela educação moral e religiosa católica.
Sendo uma área fundamental na educaçao para os valores e na formação para a cidadania, a situação apresentase algo caótica. No Despacho no 286186, o Ministério da
Educação definia claramente que aquela área de formação
seria aprofundada em duas disciplinas alternativas: os alunos
poderiam optar pelas aulas de desenvolvimento pessoal e
social, com um programa não confessional de educaçáo para
os valores; ou pelas aulas de educação moral e religiosa
catolica (EMRC) ou de outras confissões, cujos curriculos
programáticos tenham como pano de fundo o estudo dos valores na perspectiva da confissão religiosa responsável pela
formação e colocação dos professores.
Tal como está estabelecido no despacho, que ainda não
foi revogado, os alunos, em horários perfeitamente integrados na escola, deveriam participar numa dessas aulas e aí
realizarem actividades orientadas para o estudo e a apreensão dos mais fundamentais valores humanos. Mas, ao longo
de 13 anos, só pontualmente foi aplicado.
Agora está já em fase experimental a chamada gestáo
flexível dos programas curriculares que acaba por anular o
referido Despacho 286186. Segundo este projecto, os alunos
terão uma hora obrigatória com o seu director de turma,
durante a qual serão abordados temas de educação cívica,
deixando a EMRC e outras confissões de ser alternativa para
continuar apenas como opcional, geralmente colocada em
horários incómodos para os alunos. E o facto é que o director de turma pode usar aquela hora para gerir conflitos ou
tratar de burocracias...

-

5.2. POUCO
~NTERESSEPELO ESTUDO
DAS RELJGIÓES
1 - Depois de vários artigos do mesmo teor no mesmo número desta revista, o

respectivo director põe duas questões (N T )

"Que país é este que não aproveita a oportunidade?", perguntou o reitor da Universidade Lusófona, Fernando Santos
Neves, aos representantes das várias religiões que com ele

se reuniram para analisar o futuro do Curso de Ciência das
Religiões que começou no ano passado naquela instituição.
Pergunta feita "com alguma angústia", skiblinhou o reitor.
Não tanto pelo baixo numero de alunos que aderiram ao
curso mas, sobretudo, pelo que isso significa. Na verdade,
tratando-se de um projecto universitário em que é possivel
estudar sistemática e cientificamente todas as grandes
religiões, a nítida falta de adesão prova que a sociedade portuguesa ou não está sensibilizada para aquela área de investigação ou, tendo de estudar, prefere investir numa licenciatura que perspective algumas oportunidades de emprego.
O curso, programado para durar quatro anos, apresenta
uma organização curricular muito bem estruturada, n i o
havendo dúvidas de que, no final, os alunos terão uma visão
clara e abrangente de todo o fenómeno religioso. Mas - e
aqui reside uma parte fundamental da questão quais são as
saídas profissionais para um diplomado em Ciência das
Religiões?
Porque não se propõe que a história das religiões comece
a ser estudada no ensino secundário? De facto, já vários
países da Europa adoptaram essa medida, e não foi com o
mero objectivo de proporcionar emprego a pessoas licenaadas. Um dos objectivos deste ensino é transmitir aos jovens
todas as bases necessárias para poderem fazer opções
livres e responsáveis. Por agora, as Únicas aulas que a escola oferece no âmbito religioso sao aquelas que são leccionadas sob responsabilidade das comunidades confessionais (decretos-lei 407191 e 329198). Mas faz falta um estudo
sistemático da história das religiões numa perspectiva aconfessional, que não só ajude os jovens nas opções fundamentais, mas também os prepare para compreender e criticar
com conhecimento a influência das religiões na sociedade.
Outra questão em aberto: compreende-se que um curso
de Ciência das Religiões seja actualmente frequentado por
apenas 20 alunos, quando em Portugal estão presentes
todas as grandes religiões e a diversidade das Igrejas
cristãs? A verdade é que a maioria dos pastores protestantes
e outros lideres religiosos estão habituados a procurar a sua
formação teológica fora de Portugal.

-

-

6. CULTURA
E FÉ EM FIM DE SÉCULO
Alguns pontos de uma reflexão de Eduardo Lourenço
a propósito de Cannes 1986, in Jornal de Letras

...

Do desencanto do mundo

Num dos mais profundos ensaios consagrados precisamente ao desencanto do mundo, ou se se prefere, a absoluta mundanização do mundo, privado da sua dimensáo outra
(aquela que na memória cristã se chamava 'fé"), Marcel
Gauchet, embora numa perspectiva de sociologia simbólica,
não crê que esse desencanto, que também podia traduzir-se
por "desencantamento" ou "desilus8o" do mundo, seja um

acidente provisbrio e de cura à vista. Para lá da derrocada
empirica do mundo da fé, em sentido tradicional, há a
exaustão ou o esquecimento da prbpria questão para a qual
a fé era resposta. Dai a sua convicçilo de que 'estamos condenados daqui em diante a viver da maneira mais nua e na
angustia aquilo que nos foi poupado desde os começos da
aventura humana pela graça dos deuses".
É possivel que esta referência à angústia seja ainda uma
concessão, ou uma forma de obliterar o vazio religioso como
"habitus" quase Iúdico do homem contemporâneo. Por outro
lado, e isto é capital, nem esse vazio é ressentido como tal.
Se o fosse e quando planetariamente o for -, não seria paradoxal ver nele precisamente o lugar do que falta e exige qualquer coisa como uma nova maneira de religiosidade, de perfil ainda desconhecido, uma espécie de oração silenciosa ou
impossível de articular para um Deus mais misterioso e
abscõndito que o dos atenienses Iúdicos dos tempos de S.
Paulo. Não é desse tipo o vazio que a universal proliferação
de seitas no Ocidente convertido em segundo Oriente... parece preencher, mas pode ser o signo dele. Na realidade a
fé no sentido anselmiano do termo - ou até no de Pascal - não
'morreu" as mãos de uma prática critica de conteúdo meramente racional, embora a razão (a começar pela do mesmo
SP Anselmo) fosse o instrumento mais ostentatório do seu
questionamento. A fé foi-se diluindo num dissolvente bem
mais poderoso e irresistível, naquilo que desde o século XVI
se foi pouco a pouco constituindo como cultura. Houve uma
época em que a fé inspirou o que ainda não se chamava cultura. outra em que a cultura viveu do seu diálogo e combate
com a f6. Finalmente uma terceira, a que dura desde os meados do século XVIII até hoje, em que a cultura ocupou o
campo inteiro do imaginário ocidental e lhe forneceu as
respostas e, sobretudo, as ficções sublimes que eram outrora o domínio próprio de uma "vida outra" que só tinha
expressão em termos de analogia e de mistério.
Na realidade, quando SP Anselmo começou a pôr a
questão, que durante séculos será a única questão séria do
pensamento ocidental - a da inteligibilidade da fé -, a vivência mais original e simples de que ela se alimentava e constituia o "ser cristão", estava já elaborando a sua própria
sobrevivência. Com Pascal entra em agonia e com Rousseau
e Chateaubriand em mera efusão sentimental ou eróticoestética. Foi sob esta forma que a questão ocidental da fé,
sem sentido sob a crítica do século XIX, se manteve at6
Huysmans e Claudel. Era necessária uma outra versão para
os tempos de Auschwitz e Hiroxima, tempos de "crítica radical" da cultura ou com aparência disso. Mas nem nesse "horizonte zeron da esperança humanistica, um novo discurso
sobre a fé se conseguiu impor, ao menos em termos "católicos". Apenas Karl Barth e Bonhoeffer, um pela provocação
absoluta de uma palavra que recusa justificar-se porque é ela
a Única e suprema justificação, outro pela experiência nua e
sacrificial do próprio "eclipse de Deus" na Histbria humana,
traçaram as perspectivas de um possivel sentido para o
género de enigma que durante séculos resolvemos com relativa ingenuidade designando-o e vivendo-o como "fé".

-

-

Na aparência nenhum conteúdo da experiência humana desde o mais privado ao mais publicitário parece escapar
ao fenómeno universal da mundanização absoluta, do
apagamento de todos os traços ou actos que significavam
presença ou contacto ou expressáo de uma 'dimensao outran
em nós, literalmente inapropriável ou inefável. Filmamos em
directo a agonia da pequena colombiana com a mesma
ausência de alma em nós com que vemos o Challenger
explodir no céu (simples metáfora) da Califórnia, sem poder
distinguir a emoç4o que nos conferia 'realidade humana"
daquela que no-la rouba com a continua fulgurância do seu
simulacro. Na realidade nAo há questao de "existência de
Deus", mas unicamente questão da nossa existência
enquanto vivida como capaz de apagar, com uma eficácia
desconhecida dos séculos passados, a questão do seu "sentido" que parecia ser-lhe coextensiva.

-

perspedva quimérica, como sonho paralelo aos que a ficção
6 capaz de nos propor, um outro espaço, um outro tempo
humano, o menos fictício dos tempos humanos, aquele que
nós já somos sem o saber, equivalente àquele que o conceito-acto chamado ' f 6 significava. Mas ele nao surgirá sem
que o "não-sentido" que a cultura - enquanto espírito moderno - veicula seja vivido em toda a sua fundura e extensão.
No interior da cultura que herdámos e é a nossa, os anunciadores dessa "fé nova" não s i o para nós os guardiáes,
mesmo sinceros, dos templos desertos, mas aqueles que
mediram e exploraram a fundo o 'deserto de Deus", Pessoa,
Kafka, Rimbaud, Beckett, Bergman, Tarkowsri ou Woody
Allen. Eles souberam 'o que nos falta". Mas com tão convincente paixao que, graças a eles, o que ainda não existe
começa a desenhar-se no horizonte.

... ao inexistente desenho no horizonte
Tal é, num mero plano dos signos exteriores significativos
do nosso imaginário, o status actual das relaçbes (ou da
ausência delas) entre fé e cultura. Como vestigios da nossa
antiga existência enquanto didlogo entre uma e outra, breves
momentos em que a vida universal como simulacro finge
acordar, uma espécie de neo-romantismo investe-se como
quem fuma o último cigarro de condenado à morte, no maelstrom da paixão e do amor tous azimutts ou da violência simbólica de heróis hiper-wagnerianos. Visivelmente, e mais do
que nunca, nós esperamos 'a salvaç20mdo simulacro, da
ficção. E talvez aqui, afinal, que recuperamos, pelo menos
em certos momentos de imersão sublime, a memória daquela antiga versão da realidade humana que se descobria como
"sentido" enquanto esperança ou certeza transcendentes.
Uma ária de Mozart, uma ópera, um rosto, um gesto de
génio, inscritos no puro efémero, restituem-nos à nossa
esquecida eternidade. Mas não é aquela onde a nossa antiga fé nos inscrevia ou julgávamos que nos inscrevia. O século XIX, o nosso que está acabando numa perspectiva a meio
caminho entre o paraíso e o apocalipse, viveram na convicção - desconhecida dos antigos - de que o futuro seria
sempre melhor. Há mais de um século que, no plano puramente material, nós esperamos que ao "tempo da necessidade" suceda o da "liberdade". Já vivemos, em parte, por
conta desse futuro em que as nossas relações com o espaço,
o tempo, o trabalho, tomarão as cores da utopia. Todavia, na
dimensáo espiritual que continuará a definir-nos nada indica
que a mesma existência eufórica corresponda a 'libertação"
do mundo natural.
Tudo indica que seja cada vez mais dificil ser um ser
humano, se isso significa "ser uma alma", quer dizer nada
que possa ser objectivado ou em processo de "objectivaçao"
como é o nosso neste fim de século. Neste momento é no
piano da cultura, no sentido mais largo e mais equivoco do
termo, que mais obviamente se joga a nossa futura definiçao
humana. É necessário que esse jogo se processe até aos
seus limites para que (re)apareça de novo, nao como uma

Os sociologos constatam o entusiasmo do
publico pela cultura religiosa, mas não sabem
classificar as necessidades. E uma busca de
cultura? De sentido? Das duas coisas?
Não se pede cultura religiosa como se pediria
cultura informática. Entram em jogo outros
parâmetros, muito mais profundos.
"Quando alguém tem sede, não se contenta
com a imagem de,um copo de água: tem que ir
a fonte", diz o reitor da Mesquita de Paris.
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A PROMESSA O SACRIF~CIO

E AS A R V O ~ SQUE ANDAM
Mário Botas, o.p., 1997
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" Sans rapport aucun avec rien d'autre,
donc en rapport, de ce fait,
avec le toutn - Marguerite Duras

O itinerhrio errante de Eugen Drewermann não é
exemplar de tantos outros que são hoje marcados
por uma ruptura e abertos ainda a mil caminhos
possíveis? Como dar conta das quest6es que os
tempos que correm p6em h teologia
e à moral cristãs se não h escuta daqueles que
nos deixam traços comunicantes?

I- A PROMESSA
Drewermann é conhecido há uma dezena de anos pelas
suas publicações, combates por uma Igreja diferente, intervençdes televisivas. Numa conversa a duas vozes , ele apresenta-se como um investigador da vida espiritual (mistica),
desde a sua conversa0 ao catolicismo até ao êxodo para fora
da instituiçao eclesial. A disposiçio ao serviço dos homens,
que se consuma na ordenaçáo presbiteral, é a orientação
que dará sentido a todos os acontecimentos e (des)encontros, e niio o contrário, sem que alguma crispaçiio voluntarista venha enfraquecer este caminho livre. O fundamental
é a permanbncia de um desejo que ele teve o dom de tornar
acçao clarividente e terapêutica, em convicçao contagiosa.
ensino, problemas com o seu bispo,
Tudo o que advém
enfrentamentos teológicos, ruptura com as estruturas eclesiais - sbo as diferentes etapas de um percurso que utiliza,
como única bússola, a investigação das vias imprevisiveis
pelas quais em nos se exprime o Espirito.
Agora que clamores e projectores se calam, é possível
tomar-lhe a justa medida. Não 6 o meu propósito, ate porque
ele dá a impressão de que isso já nao lhe interessa muito.
Apenas me proponho seguir um homem que se levantou e
n8o se acomodou. E ele procura dizer-nos porquê, numa
palavra que enuncia tranquilamente o que muitas vozes apuradas dizem no mais fundo de cada um: a angústia, a dificuldade de viver, a morte e a procura de uma palavra que nos
livre. Em momento algum se deixa surpreender na tentativa
de se justificar, e ainda menos de impor o que chama os seus
desvios. A raiz da sua credibilidade está mesmo aqui, e não,
a meu ver, nas próprias opções. Drewermann tem o carisma
de suscitar entusiasmo e cólera, movimentos colectivos e
transformaçóes pessoais; mas o mais precioso é o dom de
reenviar cada um a si mesmo, para trabalhar segundo o seu
próprio caminho na libertaçilo de muitos. Nao lhe peçamos a
solução de tudo, ele apenas pede para forjar a chave que nos
abre simultaneamente a nds mesmos, aos outros, ao
Espirito. Esta é a sua promessa.

-

II - O SACRIFICIO
Drewerman não se esquece da angústia e da amargura
semeadas pela condição humana. Ao comentar o Evangelho
de Marcos, esboça uma purificação das imagens tradicionais
da redenção: a maior parte delas trabalha na sujeição do ser
humano pela culpabilidade, não na sua salvação, e dá uma
ideia detestável de Deus. O nosso autor esforça-se por
mostrar que a acção libertadora de Jesus, parábola da acção
de Deus, desmonta a vaidade do medo pelo respeito do
sujeito que o sofre e nada tem a ver com as teorias sacrificiais e expiatorias. E impressionante, mas Drewermann dá
mesmo a impressão de que todas as teologias são do calibre
das teorias que critica: C. Duquoc e E. Schillebeeclot também
não as aceitam.
Questionemos este consenso teolbgico: ser8 que niio se
perde algo de nds mesmos quando se nega a questio do

sacrifício? Senão, como dar conta desses mecanismos complexos, desmontados pela escuta do inconsciente, que nos
fazem agir como devedores obcecados pelo pagamento da
nossa própria existência? Antes de pensar estes comportamentos como patologias, deixemos vir a luz os sistemas
escondidos da tendência compulsiva ao sacrificio que está
presente nas nossas acções mais sãs.
E que dizer da significação religiosa de todos os gestos
que, como o de Abraão, inscrevem a fé num caminho pessoal, começando por imolar aquele que é portador da própria
promessa? O sacrifício liberta-se assim da possibilidade de
uma recompensa: é uma homenagem desinteressada
Àquele que espera a disponibilidade do crente para selar a
Sua Aliança. Então já não têm razão de ser os comércios
entre a morte e o sagrado que se negoceiam pelas trocas
doador-doador, mas sim os actos gratuitos que abrem para o
Inaudito de uma Palavra que responde por uma novidade e
fecundidade imprevisiveis.
O sacrificio cristão não está livre da tendência que transforma a realidade em paz ilusória, do desafio a vida que cultos e culturas elevam espectacularmente em fogueiras,
perseguições e holocaustos para dar o devido a um sagrado
devorante; não está livre da negação do silêncio da morte
que visa a evocação dos seres de um outro mundo, duplo
deste, nem do delito imaginário que faz com que cada um
nunca acabe de limpar as nódoas que lhe sujam as mãos.
Como testemunham as práticas e as teologias da tradição
cristã, estas condições perversas interferem sempre na
resposta da fé, obrigando o fermento evangélico, que não
tem outro lugar que o coração desta história, a não ter sentido senão na sua libertação.
Uma teologia e uma antropologia que declarem o sacrificio como insignificante retiram a finitude, a culpabilidade e ao
sofrimento o peso de carne e de sangue, de terra e de tempo,
dissolvendo-os na transparência de um puro saber e na
inocência do perdão antecipado: então, evaporam-se o trágico da história, o irreparável da falta e o preço da morte. A
Paixão de Jesus não seria mais do que uma parábola a marcar o seu ensino, a representação dramática da Sua mensagem Como se fosse suficiente, para acabar com os traços
sacrificiais da humanidade, a demonstração dos mecanismos
pelos quais se fabrica o sagrado e se propaga a violência, e
a provar a sua decadência por uma morte que, enfim, não
seria "sacrificial".
Na questão que se consuma no Gólgota, tal como os documentos a relatam, lê-se o Ódio, os jogos políticos, o expediente e a cobardia dos vários participantes, e também,
entremeada com estes dados, a disposição da vitima para
reconhecer neste fim o sentido da Sua missão e para dar a
vida pela fundação de uma Nova Aliança com a multidão. O
Seu dom livre, inaugurando o estatuto cristão do sacrifício,
está integrado nesta situação particular, e não pode ser dela
abstraído num "em-si" paradigmático. Este dom não seria
único e salvador se tivesse absorvido o futuro da História e
abolido o pecado e a morte, mas é-o porque em todas estas
situações abriu novos caminhos para a vida.

111 - AS ARVORES QUE ANDAM
Para terminar, algumas reflexões globais sobre os
ensaios morais de Drewerman que talvez expliquem as
reacções precedentes.
A perspectiva que unifica todo o trabalho A-me sugerida
pelo uso explícito ou alusivo da metáfora da árvore: um ponto
de vista vegetal. As representações da vida moral reproduzem, a seu modo, os esquemas de continuidade orgânica
que vão das condições de crescimento a produção dos frutos: da afirmação do ser a densidade ontológica (força para
ser, agir); esta ligaçaio substancial que assegura a transformação da 'divida ontológica" (a força a que devemos a força
de existir) em dever moral. Uma discussilo cerrada em torno
da categoria "divida" não seria supérflua: ela é antiantropocêntrica, na medida em que naio propicia a introdução da instancia de culpabilidade, mesmo se a palavra é
repetida a torto e a direito. Na mesma linha, a descoberta
que mais me impressionou é o novo imperativo categórico
concreto: a razão prática ordena a amizade universal. Que a
maxima soe como uma utopia não é mais do que um pecado
venial, tanto mais perdoável quanto é confessado várias
vezes pelo seu inventor acerca dos efeitos sociais da sua
aplicaçilo eventual. 'Uma pessoa põe-se a sonhar... " Com
efeito, estamos já em pleno sonho a partir do momento em
que se apresenta a exigência da amizade universal como um
imperativo concreto. Como é que ela é capaz de se impor
como um autêntico imperativo, em si absoluto e obrigatório,
na sua pretensão de assumir o concreto, o que é uma diferença em relação ao formalismo da maxima kantiana? Se há
ideia que, elevada a dignidade de lei universal, se torna
evanescente ou opressora, é bem a de amizade: por si
mesma, é incapaz de indicar com rigor a mais simples norma
concreta, para não dizer nada dos desvios que pode ocasionar.
O mesmo esquema organicista comanda o recurso as
estruturas (do mal e do bem) inscritas na realidade.
Relembrar a atenção que lhe é devida para determinar a
moralidade do agir é tarefa da ética; negar-lhe a importância
é entrar num idealismo ou num subjectivismo impraticáveis.
Mas quando elas são retomadas directamente para assegurar um fundamento aos valores, para determinar o conjunto
das normas que se impõem a consciência, eu peço para se
olhar de perto. Se fosse linear, quase física, a continuidade
entre as estruturas naturais do sujeito e os objectivos (fins)
que ele se propõe, como explicar que as suas tendências e
faculdades naturais (razão, consciência) não atinjam naturalmente, assim como que por instinto, os seus fins? Porque é
que elas exigem, para serem morais, a intervenção de um
juizo que opera pela ordenação, pela rectificação, pelo interdito e pela sanção? É pouco dizer que o preceito não se
impõe sempre pela evidência; a dificuldade é quotidiana,
como a vida e o pão.
Responder que a causa é a liberdade finita, é criar um novo
problema: 6 preciso mostrar como é que esta finitude, em
acção entre o ser do sujeito e o seu dever-ser, os atravessa

um e outro, e impede a existência de um puro objectivo e de
uma subjectividade pura. Nova ameaça para a árvore Btica:
o esforço para articular a dupla especificação, objectiva e
subjectiva, da moralidade cede perante a sua divisão.
O problema das múltiplas propostas éticas de
Drewerman esth mesmo aqui: o discurso moral cai ao lado
da realidade e da experiência humana quando trabalha as
instâncias constitutivas da moralidade a maneira de faculdades que normalmente, a excepção da patologia ou do
pecado, são ordenadas ao seu fim, produzem o seu acto,
preenchem a sua função e asseguram assim a vida do organismo ético. Pode-se imaginar o funcionamento humano a
partir deste esquema, e dele retirar as regras normativas que
o modelam sobre os verdadeiros valores. Qual a diferença
entre este esquema e a descrição de um circulo ou o reflexo
de um espelho? As determinações de um funcionamento
humano normal são dadas como evidentes ou reconhecíveis
,por todos, porque, inscritas na natureza humana, definem o
conteúdo dos valores universais e se impõem como normas
incondicionais do bom funcionamento humano.
Para sair da tautologia e da abstracção, taivez seja melhor
lembrar que estas noções (bom, normal, natureza, valores) só
aquilo que especifitêm sentido se referidas Ci linguagem
ca o humano e as faz existir como tais. O seu estatuto de significantes, de representações, assinala o primeiro efeito da
linguagem que é a introduçáo da divisão no coração do
sujeito, sendo o segundo a exdusáo da relação imediata do
sujeito com a realidade. Esta dupla ruptura instaura o outro
como outro, e não como projecção do eu, reflexo do mesmo.
Assim, o círculo já não se fecha. O momento ético constituise a partir de uma razáo e de uma consciência atravessadas
e divididas pelo acto de falar; e este processo deixa então
aparecer a lei na sua alteridade e função estruturante. A ocultação desta ruptura fundadora, incrível numa obra que se
inspira em Jung, faz sentir os seus efeitos quando se examinam e dirimem os problemas postos pelas modalidades normais e anormais, naturais e artiificiais da sexualidade, sem
que Drewermann se ponha a mais pequena questão sobre o
enigma que trabalha as condutas que não são patológicas
nem culpáveis.

-

O fio que atravessa a obra de Drewermann pode-se
resumir assim: quando a Teologia degenera num calão
reservado a uma casta de iniciados, é sinal de que já não
tem nada a dizer ou a fazer. Seja. Mas, ao fim e ao cabo,
pode-se perguntar se ele tambem não deixa de lado o
essencial, uma vez que os fundamentos que coloca por vias
puramente especulativas ficam impermeáveis a toda a
questão vinda da vida e estereis em respostas novas. Por
esta razão, não acho que o nosso autor faça avançar a
reflexão ética e teológica. Se me dizem que não é essa a
sua intenção, pelo menos eu não contava com a sua
oposição. Sobretudo, creio que o melhor é reenviar as suas

responsabilidades o moralista, psicoterapeuta ou teólogo
na sociedade actual, em que os cristãos são convidados a
entrar em debates kticos escaldantes, para se explicarem,
escuta, questiona, critica e se deixa criticar.
A meu ver, é ao tentar resolver os desafios que surgem
com as armas pacificas da razão e da fé que se modificarão,
por deslocaçbes sucessivas, as aproximações teóricas aos
problemas morais e teológicos. Resta saber se, para um
cristcio, estas aproximações, antigas ou novas, podem ser
outra coisa que não os efeitos retroactivos daquilo que
recebe na fé. Finalmente, não há apenas um s6 fundamento
do trabalho teológico, a Palavra que vem de um Outro? Mas
então, ele nao pode ser reduzido a um objecto de demonstração, nem a uma função de legitimação; descobre-se no
acto de responder a esta Palavra que salva ao tornar-se
carne. Prática poBtica...
No Evangelho de Marcos (8, 24), um cego, no momento
em que recupera a vista, diz: "Vejo as gentes como árvores,
mas elas andam". Parece-me que os textos e ilusões de
Drewermann dizem: teólogos e moralistas, ainda mais um
esforço para entender que estas árvores que andam tambem
falam, para escutar o barulho que fazem. E, antes de falar
delas, falemos com elas, uma vez mais.

Dados biográficos:
Eugene Drewerman nasceu em 1940. Estudou Filosofia em Munster,
e Teologia em Paderbom. Ordenado padre em 1966, estudou e praticou a
psicanálise de Jung, a partir de 1967. Integrado numa paróquia da cidade
de Paderbom, foi assistente de Teologia e de História das Religiões nc
seminário universitário da respectiva diocese. Na época, boa parte do seu
tempo foi consagrada a psicoterapia, compreendida como uma forma sin.
gular de ministério. Conhecido na Alemanha pelas suas conferências
sessões, intervenções nos meios de comunicação social, foi durante vário:
anos objecto de polémica no interior da Igreja Católica. Foi-lhe retirada a
autorização para ensinar Teologia católica (7 de Outubro de 1991), a fac.
uldade de pregar durante uma celebraçiio católica (1 de Janeiro de 1992)
sendo finalmente suspenso do exercício do ministério ordenado ( 24 de
Março de 1992). E actualmente professor de História das Religiões na
Universidade de Paderborn.

O que é "uma vida normal"? A mesma malformação
pode ser aceite por uns pais e não por outros.
Um dedo da mão a menos não justifica IVG; dois
dedos a menos, é aceitável; mas se são três dedos,
de que resulta a mão em pinça, o que é que se faz?
Pode-se operar, mas sem resuttados garantidos.
Há pais que me dizem, de entrada: não queremos um
filho com um pé a menos ou com ldbio leporino.
Mas conheço pessoas com estas anomalias, tratadas
ou com próteses, que vivem bem, realizadas.

' Flão esquecer que a conversa se passa em situaçao francesa

Um livro com titulo glacial : A eutanásia do feto (Eds. Odile
Jacob) e a expressão das angústias dum Qnecologista. O que
e 'uma criança inviávei"?
A resposta depende da lei, do uso, da evolução dos costumes, daxiência medica. Em cada dia, o ginecologista pode
ser chamado a cortar o fio da vida por razões médicas. Boas
razões? O subtítulo do livro é: Medicina ou eugenismo?
'A nossa profissao, é a vida - diz J. Milliez. Interrompê-la
e doloroso, mas e da nossa responsabilidade decidir que o
interesse provável de um feto destinado a uma vida impossível é de não sobreviver". Durante muito tempo, a moral social
e a religiosa estiveram de acordo: dava-se a morte ao feto se
era isso que podia salvar a vida da mãe, em perigo. Mas o p r s
gresso medico baralhou os dados. Agora, a maior parte das
doenças da futura mãe são controláveis - e o risco de parir
uma criança mal-formada ou retardada passou a ser o motivo
de 90 % das interrupções da gravidez.
Ecografia, amniocentese, cordocentese, biópsias exames pré-natais sofisticados permitem, tecnicamente e por
causa de um conhecimento acrescentado do papel dos genes,
encontrar anomalias que nAo eram perscrutáveis, e estabelecer as probabilidades de risco de malformação.
Mas probabilidade não é certeza, e a obrigaçao de decisão
aparenta-se a uma lotaria terrível.
'Cada anomalia fetal encontrada recobre uma gama de
eventuais handicaps, que escapam, muitas vezes, a qualquer previsão formal e obrigam a decidir, quase como
cegos, face a uma presunção ou cálculo dos riscos. Mesmo
se fizermos autópsia do feto, não ficamos a saber se tivemos razão ou nãon.
Angustia para os pais , aos quais o medico, embaraçado,
explica que há um hipótese em cinco de que a criança não seja
normal ; e que, a seguir, Ihes pergunta: o que e que vocês decidem? Os pais podem pensar: há 80 % de hipóteses de que
seja normal. Mas, mesmo que haja 95 % de hipóteses de que
seja normal, continua a ser um dilema: como não ter em conta
que a criança que vai nascer pode vir a ser condenada a uma
vida de sofrimento?
O médico não pode pensar em vez dos pais. Tem obrigação de responder (agravando a desorientação daqueles
pais): se a criança nasce com um handicap, não é forçosamente uma tragédia, a gravidade do handicap e variável, e não
é nada que possamos saber de antemão. Alguns handimps,
como a esterilidade, podem ser ultrapassados pela técnica; ou
serão ultrapassados no futuro, com os avanços da medicina. E
o que dirá o medico, se sabe que a criança pode ser completamente normal até aos 40 ou 50 anos, e que depois caminhará rapidamente para a demência e para a morte?
Uma pessoa pode muito bem viver com uma perna de
prótese ou uma mão em pinça de caranguejo -mas vocês, os
pais, querem viver com esta criança? Se os pais dizem que
não, pode-se-lhes impor a criança? Não é o medico que vai
viver com ela e amá-la. A partir de quando ou de quê se deve
aceitar a morte de um ser humano porque está fora das normas? Nas sociedades ocidentais, o fantasma do direito a
criança perfeita conduz ao eugenismo. A lei prevê que a

decisão definitiva é tomada por dois médicos em simultâneo,
mas precisam do acordo dos pais.
Grandeza e nova escravidiio do homem moderno: o destino já não decide por ele...náo completamente.
N.O. - Os progressos em diagnóstico pré-natal fazem do
obstetra um adivinho?
J.M. - Hoje em dia diagnosticam-se doenças que, dantes,
não se teriam encontrado senão na criança já nascida ou no
adulto. Por um lado parece haver mais segurança; mas, por
outro, cada anomalia confronta-nos com uma situaçiio cuja
saída é, por vezes, a interrupção da gravidez.

-

N.O. Quem toma a decisAo?
J.M. - Uma mulher grávida pode, até às doze semanas,
decidir interromper voluntariamente a sua gravidez. Mais tarde
do que isso, a decisaio pertence a um "colégio" de dois médicos: um obstetra perito em mediana fetal, que trabalhe num
Centro multidisciplinar de diagnóstico pré-natal; e um outro
médico perito nomeado por um tribunal. A lei estipula que a
IVG (Interrupção Voluntária da Gravidez) se pode fazer até ao
dia do parto, se antes disso naio havia prova de que a gravidez
punha em grave perigo a saúde da mãe ou de que existiam
fortes probabilidades de que a criança tivesse uma doença de
grande gravidade, reconhecida como incurável no momento
do diagnóstico.
N.O. - É preciso o acordo da mãe?
J.M. - É preciso o acordo do casal. Os pais têm o direito
de dizer um n8o absoluto.
Não se pode forçar uma IVG.
N.O. - A lei fixa uma lista de anomalias que podem
justificar uma IVG?
J.M. - Não, e ainda bem; uma lista normativa seria um
perigo. A lei diz somente que "se est8 autorizado a interromper
a gravidez por uma malformação fetal incompatível com a vida
normal".
O que é "uma vida normal"?A mesma malformação pode
ser aceite por uns pais e n8o por outros. Um dedo da mão a
menos não justifica IVG; dois dedos a menos, e aceitável; mas
se são três dedos, de que resulta a mão em pinça, o que é que
se faz? Pode-se operar, mas sem resultados garantidos. Há
pais que me dizem, de entrada: nAo queremos um filho com
um p4 a menos ou com lábio leporino. Mas conheço pessoas
com estas anomalias, tratadas ou com próteses, que vivem
bem, realizadas.
N.O. - Não estamos em risco de que os pais recusem
crianças por um detalhe?
J.M. - Os pais andam numa tentação do "geneticamente
correcto". Demasiados médicos cedem aos seus pedidos, não
sabem dizer que não. Se se negam, os pais podem teimar, ir
ver outros médicos, obter o que pedem.
N.O. - O cálculo de probabilidades de uma malformação
e arriscado?

J.M. - Uma ecografia no segundo trimestre encontra um
risco de anomalia, ainda mal definido; por exemplo, a ausência do corpo caloso, estrutura mediana da base do cérebro.
Em 80 % dos casos, náo haverá problema; em 20 %, pode
ocasionar subdesenvolvimento mental. Pode-se interromper
a vida de 80 % de crianças normais para evitar 20 % de anormais? Os pais confrontam-se com isto de outra maneira, não
por estatísticas. Em principio, o médico é neutro, só tem que
informar. Na realidade, tem que avaliar a maneira como os
pais viveriam um handicap desses. O que o médico diz é
determinante.
Notem que nao estamos a discutir probabilidades de transmissaio de doenças nao identificadas, mas sim de anomalias
observadas. Faz-se um teste de sangue HT21: 50 % das mulheres pedem-no. Este teste permite encontrar níveis demasiado elevados de duas hormonas e de uma proteína, que poderiam indicar que o feto é mongol6ide. Estabelece-se assim um
quociente de risco de trisomia 21. Mas, atenção!: a taxa de fiabilidade do teste é de 50 %. O HT21 é uma indicação para
saber se se deve levar mais longe o exame, por amniocentese.
N.O. - A decisão é tanto mais difícil quanto a gravidade do
handicap é variável e que pode haver paliativos?
J.M. - Pode haver uma segurança de 100 % quanto a
anomalia; não quanto as suas consequências. Descobre-se no
exame um XO ou um XXY. XO, é o síndroma de Turner: falta
um cromossoma, haverá uma menina baixinha e estéril, com
malformaçdes dos rins, do coração, da face, do pescoço e
risco de atraso mental mas, mais frequentemente, sáo intelectualmente normais.
O XXY é o sindroma de Klinefelter, há um cromossoma a
mais: nascerá um rapaz, muitas vezes intelectualmente normal
mas estéril e muito grande. Em ambos os casos, nAo se pode
antever qual será a gravidade da disfunção; estas crianças,
bem tratadas, podem ter uma vida normal - e, quanto à esterilidade, há actualmente métodos que permitem conseguir a
gravidez.
E o que e que se decide, face a estes dados?
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N.O. - E se o risco de handicap e muito pequeno?
J.M. - Pode haver 1 a 2 % de risco. O médico nAo aceitará
fazer uma IVG por isso, mas há pais que querem, mesmo
assim.
N.O. - A anormalidade social, enquanto tradução de um
determinado genoma, pode ser critério para IVG? Não caminhamos para uma selec@o da raça?
J.M. - Sim. cada vez mais se levanta a questio do "geneticamente correcto"; muitas pessoas náo aceitam uma criança
senAo com todas as probabilidades de ser socialmente como
toda a gente, dos pés à cabeça.
Tomemos a diabetes, por exemplo, que depende da herança genética. Não e divertido para um adulto ter diabetes,
mas não é mortal; os médicos costumam recusar a IVG nestes
casos. Ou o X triplo; trata-se de um cromossoma sexual a
mais, que se encontra muitas vezes nas raparigas com penas

de prisão. Há quem lhe chame "o cromosoma da criminalidade" contudo, as XXX não são todas anormais, nem agressivas. Mas há muitos pais que entram logo em pGnico, e
pedem a IVG.

-

NTO. - O progresso na investigação genetica alarga o
campo das IVG por risco de malformação social?
J.M. - O problema põe-se quanto a transmissão de genes
conhecidos na família. Por exemplo, a doença de Huntington,
cujos traços genéticos só s i o conhecidos há pouco tempo. A
doença consiste em demência, que aparece, nos casos mais
precoces, pelos trinta anos (o mais frequente é pelos cinquenta anos; tudo depende do grau de anomalia genética); depois
do aparecimento dos sintomas, os doentes vêm a morrer rapidamente. Mas, antes disso, têm uma vida normal. Uma mulher
diz-nos: '0meu pai morreu com doença de Huntington aos 55
anos; o filho que eu vou ter arrisca-se ao mesmo?" Depois de
amniocentese, podemos ter que lhe dizer: aos 50 anos, o seu
filho estará, provavelmente, louco. Mas 50 anos de vida normal
são qualquer coisa!
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Angustia para os pais , aos quais o medico,
embaraçado, explica que há um hipótese
em cinco de que a criança não seja normal;
e que, a seguir, Ihes pergunta: o que e que
vocês decidem? Os pais podem pensar: há 80 %
de hipóteses de que seja normal. Mas, mesmo
que haja 95 % de hipóteses de que seja normal,
continua a ser um dilema: como não ter em
conta que a criança que vai nascer pode vir a
ser condenada a uma vida de sofrimento?

N.O. - Não podemos prever, num futuro próximo, a cura
de algumas dessas doenças?
J.M. - Não para a doença de Huntington, mas sim para
outras. Vejamos o cancro da mama e as famílias portadoras
de genes BRCA, responsáveis de 4 % destes cancros. Ao
encontrarmos tais genes num feto feminino, sabemos que a
menina tem probabilidades de cancro da mama a partir dos
30 anos, uma probabilidade que não sabemos pôr em
números. O que sabemos é que, nesse lapso de tempo, o
risco já não será significativo.
Outro caso: o marido tinha miopatia, doença que é transmitida geneticamente das mulheres aos homens. A mãe dissenos: "Quero saber se o meu embrião é feminino ou masculino.
Se for uma menina não quero, porque transmitirá a doença aos
seus próprios filhos". Respondemos-lhe que não, que isso era
eugenismo; e que, na geração dos seus netos, já se terá
encontrado o remédio. Mas ela exigiu o teste; discutimos
acaloradamente em equipa de médicos. Falei com um colega
de Londres, que disse: "Na base duma atitude de compaixão,
eu faria o teste e, eventualmente, a IVG". Fizemos o teste: era
um rapaz. Quer dizer que tudo acabou necessariamente em
bem? Não, de todo. Uma amniocentese p d e provocar o a b r to: risco de 1 a 2 %, risco real. Esta mãe abortou depois da
amniocentese.
Tomemos a mucoviscidose, que se pode detectar no feto
por um determinado traço genético. Cada feto em 2500 tem
este traço. Mesmo com os pais heterozigotos, há uma probabilidade em quatro de que o filho seja doente. O DPI (diagnóstico pre-implantatório) permite saber se há riscos, Então, fazemos a fecundação in vitro (e não a natural); e escolhem-se os
embrióes que não tenham risco da doença.
Não fechemos os olhos: ao fazermos escolha de embriões,
ao deitarmos alguns para o lixo decretando que não devem
viver, estamos a fazer selecção e muito perto do eugenismo.
Para onde e que caminhamos?
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O ENGODO
BÉBÉ PERFEITO

in The Unesco Couner, Setembro 99, p.35.

' N T Dos f 3 artigos qJe Eonstituem este dossier. seleccionamos quatro e, de um
deles, apenas excertos

ESCOLHER
POR TESTES ACORDA
ESPECTROS DO PASSADO

Hilary Rose,

prof. de Ética Médica no Gresham College, Londres
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HCi cerca de meio século, a eugenia literalmente, a ciencia
de "melhorar" o equipamento genktico - foi equacionada com os
horrores do nazismo. Os geneticistas alemies, como Benno
Muller Hill, tentaram confrontar a cumplicidade da comunidade
científica com os nazis; mas, nos outros países, não houve nenhum escrutínio sistemático de políticas eugknicas.
Os historiadores começaram, há pouco tempo, a encher
este vazio, apresentando um quadro claro, e deprimente, de
apoio cultural e político A eugenia nos EUA e em muitos países europeus, desde o início do século XX até aos anos 70.
Os barões da industria e as elites políticas tinham pouca simpatia pelos deserdados sociais - e eram estes a mira das
políticas eugénicas. surpreendentemente, a eugenia também atraiu interesse considerável entre os reformadores pelo
bem-estar da populaçáo, intelectuais marxistas e socialistas,
e até feministas, convencidos de que a ciência havia de ajudar o Estado a preparar gerações geneticamente "bem" (em
inglês, fit). Alguns favoreciam uma eugenia negativa, tentando limitar a "produçio" de unfit; outros optavam por eugenia
positiva, encorajando os fit a terem mais filhos.
Quando os horrores do nazismo foram conhecidos por
todo o lado, algumas nações passaram a ser cuidadosas
para evitar sequer o uso do termo "eugenia"; mas continuavam a praticá-la. Estas "políticas da população" tomaram
sobretudo a forma de esterilizaçio compulsiva das mulheres
"deficientes mentais".
O racismo levou a que as mulheres afro-americanas
estivessem sobre-representadas entre as 60 mil que foram
esterilizadas a força em vários estados americanos, de 1907
a 1960. Na Escandinávia, lideres políticos e geneticistas
adoptaram políticas nacionais para esterilização compulsiva,
com' o pretexto de que o welfare state ia encorajar os unfit a
reproduzirem-se e, assim, reduzir a qualidade do fundo de
reprodução nacional. Só na Suécia, 63 mil pessoas (90 por
cento mulheres) foram esterilizadas entre 1934 e 1975. Na
Noruega, país bem mais pequeno, foram 48 mil, no mesmo
período. Os ingleses e holandeses adoptaram a esterilização
voluntária juntamente com internamento e segregação dos
"deficientes mentais".
Não nos admira o silêncio que envolve estes dolorosos
capítulos da História. É precisa muita coragem para pôr a nu
os horrores do passado de qualquer nação. Na Suécia, por
exemplo, a imprensa só começou a falar disso nos anos 70.
Mas só em 1976 o Governo concordou em "indemnizar" as
mulheres atingidas. Hoje em dia há um interesse renovado
devido a fundação do Projecto Genoma Humano (HGP).
Desde a concepção do Projecto, em 1985, cientistas de vanguarda, como James Watson (que foi um dos que descobriram a estrutura do ADN), acharam que era necessário dar
publicidade a esse passado sinistro, para evitar que as velhas sombras da eugenia controlada pelo Estado atingissem

os progressos do HGP. Esses cientistas reservaram parte do
orçamento de investigação HGP, que e de três mil milhões de
dólares, para estudar as suas implicações sociais, legais e
éticas. Muitos cientistas estão preocupados com as novas
formas de eugenia que poderão explodir a partir dos avanços
no campo da Genética.

0 RISCO DO AUMENTO DE ESTIGMAS
Os geneticistas afirmam ser muito cuidadosos, de modo a
evitar a eugenia controlada pelo Estado. Aos futuros pais,
fornecem a informação resultante dos testes de ADN. Face
ao Estado, apenas prometerão que vão nascer menos crianças com deficiências. Contudo, como há cada vez mais
fetos estudados em relação a um número crescente de p r o b
lemas, muitas vozes se levantam para lembrar que tantos
testes vêm a corresponder, na mesma, a um rastreio do
"anormal" . É uma procura que se torna desenfreada, e reduz
a noção de "normal" - o que virá a intensificar a estigmatização de todas as pessoas com deficiências.
Alguns activistas chegaram quase a uma oposição absoluta a todos os testes de ADN, para evitar que as mulheres
queiram abortar desses supostos fetos "anormais". É uma
posição extrema, que, por sua vez, preocupa todos os movimentos de mulheres que lutam para controlar a sua fertilidade. Mas claro que é possível, como provam os grupos de
mulheres que trabalham com os deficientes, ter as preocupações sublinhadas acima e continuar a defender o direito
das mulheres a reprodução.

negligencia os factores ambientais, como a pobreza. O
sociólogo americano Troy Duster chama a atenção para a
maneira mais eficaz - quer em termos médicos quer económicos - de promover o nascimento de bebés saudáveis: ajudar
as mulheres pobres a comer devidamente durante a
gravidez. Na Califórnia, hd mais bebés que sofrem de graves
problemas de saúde por baixo peso a nascença do que por
doenças genéticas. Para este sociólogo, a decisão estatal de
investir em testes ADN em vez de em programas antipobreza
'abre a porta de trás a eugenia", com implicações gravissimas, na medida em que os afro-americanos estão maciçamente representados entre os pobres.
Como podemos gerir melhor esta poderosa biotecnologia? Principiemos por estimular um debate informado sobre
as possibilidades e limites dos testes ADN. O público precisa
de uma sólida base de informação para tomar parte activa na
criação de sistemas de regulação razoáveis e eficazes.
Cabeçalhos jornalísticos espaventosos anunciando "bebés
modelados a escolhan, em que pais inventados escolhem a
altura, a inteligência, o aspecto e o comportamento dos seus
futuros filhos, fazem pouco para ajudar a resolver as espinhosas questões éticas que se levantam. Podemos começar
por aprender com os dois países em que o público acredita
nos seus governos quando se trata de biotecnologia: a
Dinamarca e a Holanda. Não foi por acaso que fizeram o possível para gerir democraticamente estas tecnologias.

GENETICAMENTE
CORRECTO
A partida, é preciso reconhecer que, apesar da proliferação dos testes de ADN - todos eles patenteados e rendosos - a genética ainda não alcançou as suas promessas
terapêuticas. Os médicos andam a procura de problemas de
desenvolvimento que não podem tratar. Por isso, o aborto e
apresentado como tratamento. Entretanto, pressupõe-se que
as mulheres que estão de esperanças aceitem todos os
testes que puderem pagar ou que o Estado providencie. Para
muitos especialistas de Bioética, feministas, ou activistas dos
direitos dos deficientes, esta proliferação de testes do ADN
abre o caminho para a "eugenia de consumo" que, sob capa
de oferecer uma melhor escolha reprodutiva, na prática pressiona para a selecção do "geneticamente correcto".
Para assegurar decisões verdadeiramente livres quanto
a sua própria reprodução, é crucial perguntar quem beneficia dos testes: os indivíduos ou as empresas que vendem
os testes? Para um número não desprezível de mulheres,
um teste de ADN pode indicar com precisão uma perturbação genética terrivel; então, sssserá preciso fazer escolhas éticas, mesmo as mais dolorosas. Mas o que dizer da
proliferação de testes ADN para perturbações genéticas relativamente menores, como a surdez ou baixa estatura?
Ainda há outro grande problema ético espreitando na proliferação de testes ADN. O foco nas debilidades genéticas

Lee. M. Silver,

prof. nos de a i de Biologia &lecular Ecologia e Biologia
da ~vokçao,da Universidade de br~nceton,EUA

Boston, Junho de 2010
Bárbara está a cuidar do seu bebé recém-nascido. "O
meu marido e eu escolhê-mo-lo entre os vários embriões que
fizemos", diz a uma amiga. "Tivemos o cuidado de evitar que
fosse gordo como o meu irmão, ou alcoólico como a minha
cunhada."
Seaffle, Março de 2050
Melissa está a principiar o parto na maternidade. Para se
distrair, olha para imagens obtidas por computador, supostamente da sua menina aos cinco anos: cabelo loiro e olhos
verdes. Não pode vê-lo, mas sabe, que a filha também tem
um pacote de genes que lhe darão resistência ao HIV
durante toda a vida.
Washington N e m , Maio de 2350:
O pais está dividido em duas classes: os geneticamente
ricos (genrich), cujas famílias investiram largamente no
desenho genético dos seus filhos; e os "naturais", cujas
famílias não tinham posses para fazer o mesmo.

Os genrich constituem 10 por cento da população, e dominam os escalbes superiores da sociedade, enquanto os
naturais são fornecedores de serviços com salários baixos.
Os genrich pressionam os seus filhos para não "diluírem a
sua dispendiosa carga genética* casando com naturais.

Não nos admira o silêncio que envolve estes
dolorosos capítulos da História. E precisa muita
coragem para pôr a nu os horrores do passado
de qualquer nação. Na Suécia, por exemplo,
a imprensa só começou a falar disso nos anos
70. Mas só em 1976 o Governo concordou em
"indemnizar" as mulheres atingidas. Hoje em
dia há um interesse renovado devido a fundação do Projecto Genoma Humano (HGP).
Desde a concepção do Projecto, em 1985,cientistas de vanguarda, como James Watson
(que foi um dos que descobriram a estrutura do
ADN), acharam que era necessário dar publicidade a esse passado sinistro, para evitar que
as velhas sombras da eugenia controlada pelo
Estado atingissem os progressos do HGP.
Esses cientistas reservaram parte do orçamento de investigação HGP, que é de três mil
milhões de dólares, para estudar as suas
implicações sociais, legais e éticas. Muitos
cientistas estão preocupados com as novas
formas de eugenia que poderão explodir a partir
dos avanços no campo da Genética.

Estes exemplos não são um exercício hollywoodesco. E o
cenário que emerge da base actual dos conhecimentos científicos e tecnológicos.
Desde os anos 80 que a engenharia genética tem obtido
os resultados que se propõe em ratinhos, .vacas, ovelhas e
porcos. Ainda não foram aplicadas as mesmas técnicas nos
humanos porque, na nossa espécie, a manipulação de genes
nos embriões só consegue ainda, na melhor das hipóteses,
50 por cento de resultados. E o objectivo, muito mais complicado, de alterar genes para tratamento de doenças, só tem
resultado em um caso num milhão.
Mas, .com a clonagem, muda toda a equação. Agora,
podemos tirar uma celula de um ovo fertilizado há poucos
dias, e cloná-lo até milhdes de cópias - as quais podem,
então, ser submetidas a engenharia genética por meio de
uma agulha microscópica. Os cientistas podem, a partir daí,
retirar o núcleo devidamente transformado de uma celula e
introduzi-lo num embrião no início do seu desenvolvimento,
inserindo este depois no Útero da mãe.
Este é apenas um dos caminhos actualmente estudados
nos laboratórios. Por esses diferentes caminhos se chegará,
em meados do século XXI, a segura e eficaz engenharia
genetica dos embriões humanos. Estaremos face a última
fronteira da Medicina e da Filosofia: o poder de mudar a
natureza da espécie humana.
A engenharia genetica começará de uma maneira perfeitamente aceitável, tratando algumas doenças graves da
infância, como a fibrose quística. Mas os seus serviços vão
expandir-se em duas fases:
- Na primeira, os pais quererão dar aos seus filhos
genes que outros têm naturalmente (resistência a cancros, a
infecçijes); ou inverter predisposições como, p.e., para a
obesidade, o alcoolismo, a diabetes.
Mas passar-se-á rapidamente para as funções cerebrais e sensoriais. Os médicos e cientistas quererão substituir ou alterar genes ligados a doenças mentais ou comportamentos anti-sociais. Passar-se-á, com o progresso destas
tecnologias, para o potencial artístico (p.e., aumentando a
acuidade visual ou auditiva). Com a melhor compreensão do
cérebro humano, aumentar-se-ão as competências cognitivas - p.e., mudando um gene de memória a curto prazo para
memória a longo prazo. Já esta a ser feito em ratin'hos.
Todos estes trabalhos envolvem alterar ou acrescentar
genes que já existem no genoma humano. Mas, na fase
seguinte, pensar-se-á em -introduzir genes diferentes. Os
humanos poderiam adquirir visão nocturna por transferência
de genes de morcegos; ou características inteiramente novas
como a aptidão para decifrar as ondas rádio. Esta etapa

-

(1) N T.Este "estarcerto de" e literalmente, radicalmente. ontologicamente impossivel

levará muitíssimo tempo a desenvolver-se por causa da sua
complexidade e riscos envolvidos. Não se pode introduzir um
gene no genoma humano sem "estar certo"(1) de que não
acarreta prejuízos.
De uma maneira ou de outra, veremos uma subida exponencial do número e variedade de extensões genéticas como vimos as adições aos sistemas operativos dos computadores durante os anos 80. Aplicações que eram inimagináveis tornar-se-ão indispensáveis ... para os pais que as
puderem pagar.

NA ~NDIA,A SELECÇAO SEXUAL TORNOU-SE
R. Ramachandran

famílias têm que pagar quando as casam.
[...I Já está a vista, aliás, uma nova técnica, que separa o
esperma com o cromossoma X do que tenha cromossoma Y
(como se sabe, o primeiro produzira raparigas e o segundo
rapazes).
[...I T. C. Kumar, da Clínica de Infertilidade Esperança,
em Bangalore, diz: 'As escolhas éticas serão entre a prevenção e a perpetuação de feticídios, infanticídios e homicídios contra a população feminina. Mas as mudanças sociais
são lentas - como poderemos esperar?"

MAIS FACIL

jornalista científicio indiano, dova Deli.
(excertos)

Uma simples palavra num sinal anuncia um negócio florescente na índia: ultra-sons. Utilizar ultra-sons para produzir
imagens dos fetos é uma técnica de diagnóstico comum nos
cuidados pré-natais. Mas na /ndia os anúncios de ultra-sons
trazem uma mensagem oculta, porque os médicos os usar80
para revelar o sexo do feto, abrindo o caminho para o aborto
no caso de resultados "negativos", o que significa, de facto,
"se for menina".
As clínicas servem-se deste anúncio disfarçado desde
que uma lei de 1996 proibiu o emprego de testes pré-natais
para selecção sexual. Os médicos só podem fazer testes aos
fetos para procurar anormalidades genéticas ou congénitas.
Em principio, podem ser perseguidos se derem a menor indicação do sexo dos fetos aos pais.
Mas esta lei é mais fácil no papel do que na prática.. Nem
todas as clínicas estão registadas, e não há notícia de uma
Única condenação por infracção a lei, embora se reconheça
oficialmente que há um abuso generalizado. Uma das razões
é que o aborto é legal até a vigésima semana de gravidez,
embora a selecção sexual não seja autorizada, como vimos.
E difícil provar que um aborto foi feito por uma questão de
género.
A determinação pré-natal do sexo tem vindo a aumentar
na índia desde 1970, quando os medicos começaram a utilizar a amniocentese. Um rastreio em Bombaim em 1985, por
exemplo, revelou que 90 por cento dos centros de amniocentese estavam envolvidos em determinação sexual, com
96 por cento dos fetos femininos abortados. Actualmente,
preferem os ultra-sons, com 1500 clínicas só no Punjab (um
estado do Norte, com uma população de 20 milhões). Parece
que o único resultado da lei foi subir a tarifa destes medicos
de 10 para 30 dólares por sessão "para compensar o risco de
acusaçao criminal"...
[...I O cerne do problema reside em atitudes tradicionais
em relação a mulher, diz Mira Shiva, médico da Associação
Voluntária para a Saúde, em Nova Deli. As filhas são vistas
como uma grande'despesa, por causa dos dotes que as

OS GENES DA DESIGUALDADE
Mohamed Lahi Bouguera,

ex-director do Inst Nac. da Tunisia para a Investi
Científica e T+ica, autor de La Rpcherche pnip
Monde (PUF, Paris, 1993) e La Polluüon invisrble (idem, 1997)
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A Medicina do século XXI será provavelmente baseada
na genética. A decifração do ADN, que vai progredindo como
parte do Projecto Genoma Humano (HGP), libertará
provavelmente muitas aplicações que tornarão possível melhorar as condições físicas dos seres humanos, numa época
em que muitos peritos começam a dizer que os limites do
possível na assistência médica tradicibnal podem ter sido já
atingidos.
Nas duas próximas décadas, a terapia genética, a
imunologia e a cultura de células permitindo a produção de
sangue totalmente não contaminado (para as pessoas com
leucemia, p.e.) avançarão muito. A possibilidade de um
grande espectro de testes pré-natais destinados a indicar
anomalias genéticas nos embriões vai fazer disparar o
desenvolvimento de serviços de aconselhamento genético.
Mas quem vai beneficiar de todos estes avanços? Desde
o inicio do HGP, em 1990, James D.Watson, um dos investigadores que descobriu a dupla hélice da estrutura do ADN,
fez campanha para que este grande Projecto fosse do
domínio público: "As nações do Mundo têm que se convencer
de que o genoma humano pertence a todos os que vivemos
neste planeta e não só a algumas nações."
Muitas descobertas e novos tratamentos saíram dos laboratórios dos países ricos, mas os povos do Sul também contribuíram com esforço cerebral e trabalho duro. Foi um
indonesio, Joe-Hin Tjio, que provou, em 1956, na Suécia, que
os seres humanos têm 46 cromossomas. Em 1968, nos EUA,
o premio Nobel indiano, Har Gobind Khorana, foi a primeira
pessoa a sintetizar um gene humano.

A análise do ADN de populações de alguns povos contribuiu com dados genéticos de muito interesse para os cientistas, que depois vieram declarar que as descobertas feitas
a partir dessa análise eram sua propriedade intelectual. Por

exemplo, foi a identificação dos genes dum homem da tribo
Haghai (papuas da Nova Guiné) que permitiu preparar a imunidade contra o vírus da leucémia HTLV.
Devido à sua escassez de recursos e falta de vontade
política, muitas das nações pobres têm dificuldade em levantar uma política comum séria em relação à ciência, que
reduzisse a sua total face dependênaa das nações ricas e
Ihes permitisse trabalhar nas suas prioridades de investigação. E, contudo, algumas dessas nações têm peritos e
instalações que Ihes permitiriam trabalhar no estudo da
sequência do ADN.
A índia, por exemplo, tem seis laboratórios onde isso se
podia fazer, todos ligados ao Hyderabad Center for Cellular
and Molecular Biology. Alguns especialistas indianos
prefeririam estudar as sequências do ADN em organismos
patológicos que são comuns na hdia a trabalhar em seres
humanos escolhidos aleatoriamente. Desta maneira, dizem
eles, seria mais fácil obter aplicações imediatamente úteis
para a população da índia. Isto é um debate interminhel,
porque ninguém pode assegurar que a anilise do genoma
humano conduzirá a tratamentos médicos para os povos das
nações do Sul, onde há menos beneficios financeiros a obter
do que nas do Norte.

Dum modo mais geral, o risco de reduzir as reservas
genéticas que devem estar disponíveis para as gerações
futuras diz respeito a todo o Planeta, se se alteram ou eliminam alguns genes. Não é uma presunção perigosa antecipar as necessidades dessas gerações, quando ainda
ninguém sabe qual o ambiente em que vão viver?! Ninguém
no mundo devia ser excluído das discussões sobre assuntos
que afectam a natureza humana. A Bioética diz respeito ao
valor absoluto, intrínseco, de cada indivíduo, a essência da
vida humana. Devem desenhar-se linhas entre o que é possível e o que é aceitável, atendendo a todas as culturas do
mundo, mesmo as que são minoritárias ou dominadas.
E, o que é mais, a Bioética põe a questão urgente da solidariedade entre seres humanos face as doenças. A genética
médica não só serve os ricos, mas beneficia o seu quadro de
vida, prolonga as suas vidas e permitir-lhes-á fazer filhos com
as características desejadas - podemos negar aos povos das
nações pobres os benefícios do conhecimento que haveriam
de livrá-los da maldição de doenças parasitárias debilitantes,
da sida, de perturbações hereditárias? Por quanto tempo
deixará este "'apartheid' médiconindiferentes as consciências
dos que vivem nos paises do Norte?

A ANOS-LUZ DOS NOVOS HORUONTES DA MEDICINA
Outra grande queitáo é a do acesso as novas formas de
tratamento. Mesmo nos paises ricos, onde as despesas
públicas com a saúde estão a ser cortadas, as terapêuticas
genéticas começarão por ser muito dispendiosas, e
provavelmente vão traçar outra fronteira entre os muito ricos
e o resto da população. Assim, não é natural que estes tratamentos cheguem aos povos do Terceiro Mundo... A verdade
é aue OS DOVOS do SUI estão a anos-IUZ dos horizontes da
~edicina,'porque têm falta de instalações básicas de saúde
e têm poucos profissionais de saúde bem treinados.
Será possível que certos países, ou regiões inteiras,
como a África ao SUI do Sara, não tomem parte no debate
actual sobre Bioética só porque podem ser excluídas dos
beneficios da Medicina de amanhã? Devemos responder
que não.
Em ~rimeiroluaar.. .~oraue
os seus habitantes são várias .
,
vezes directamente envolvidos. Por exemplo, a eliminago
de "genes perniciososn,se alguma vez for aplicada a escala
mundial, pode ser muito perniciosa para eles. De acordo
com o fenómeno chamado "pleotropia", cada gene controla
várias caracteristicas. Vejam-se os genes recessivos da
fibrose quística: são activos no combate a cólera...
A anemia por infestação com certas formas do
Plasmodium (agente da malária) dá alguma protecção contra as formas mais malignas. Se o gene que permite a
eclosão daquela doença for eliminado, vamos assistir a uma
explosão de malária? E uma hipótese lúgubre, num mundo
em que a malária mata dois milhões de pessoas por ano; e
em que nenhuma das grandes empresas farmacêuticas
investiu para preparar uma vacina.

Mas quem vai beneficiar de todos estes
avanços? Desde O início do HGP, em 1990,
James D. Watson, Um dos investigadores que
descobriu a dupla hélice da estrutÜra do ADN,
fez campanha para que este grande Projecto
fosse do domínio público: "AS nações do Mundo
têm que se convencer de que o genoma
humano pertence a todos OS que vivemos neste
planeta e não só a algumas nacões."
*
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ENTREVISTACOM HENRIATLAN (H.A. CONDUZIDA
POR GERALDINESCHIMMEL
( .S.) SOBRE
A RELAÇÁO ENTRE A CIENCIA E A SOCIEDADE.

-

Os abusos são sempre possíveis, mas jd existiam
antes dos avanços em genética. A tecnologia não é
perigosa em si mesma. As suas aplicaçbes podem
ser, se deixadas a discrição de criminosos. Por esta
razão é que um mínimo legislativo é necessário.
É obviamente criminoso aplicar a seres humanos
algumas das técnicas genéticas que são aplicadas
a animais: quimeras ou indivíduos transgénicos,
cujo gnoma é modificado de tal maneira que é
impossível saber o que vai resultar.

'in The Unesco Courer Março 96
Henri Atlan biologo frances Prof de Biofisica na Universidade de Pans VI e na
Universidade Hebrarca de Jerusalem Ganhou reputaçao internacional pelas suas
pesquisas em autodeteminação das celulas e em intelig&ncm artificial Destaquemos
alguns livros seus E n h k cristal et Ia k&

essa! sur Ioqanizatron do v ~ a n At ta?

e1 a raison intercr~tquede ia sciefice et du mythe L organizationhkgque et Ia th-ie
de lrnlbrmation Quest~onsde v ~ eenlre /e savoa et lopinan

G.S.- Investimos na ciência uma imensa esperança ela iria explicar todas as coisas, ajudar as pessoas a viver
me-lhor, fornecer uma base para a ética. Em que é que estamos, hoje em dia?
H.A.- Actualmente; é claro para muitos cientistas que
essas esperanças não têm raizes. Não é como as religiões,
as ideologias e as filosofias, que pretendem dar sentido ao
Universo e a vida dos homens; a ciência deve a sua reputação ao método, que inclui circunscrever cuidadosamente um assunto para estudo e contentar-se com explicaçbes pontuais, que têm a ver com um campo bem
definido. A ciência e a tecnologia foram eficazes para dominar a matéria, mas são incapazes de resolver problemas
sociais, políticos ou morais. Há ainda uma certa nostalgia
de que a Ciência nos dê a Verdade, assim com maiúscula,
de onde se poderiam deduzir várias formas de Bem... mas
é só nostalgia.
G.S.- Uma ilusão?
H.A.- Sim. Ilusão de uma teoria universal que explicaria tudo, como as coisas são e como haviam de ser.
"Como haviam de ser" é um pioduto da nossa imaginação
e dos nossos desejos, e não é dedutível do que é. O conhecimento do que é permite-nos avaliar os limites que
devemos pôr a imaginação, e que, normalmente, são
impossíveis de transgredir.

G.S.- A ciência, por um lado, e os mitos e religiões, por
outro, baseiam-se na mesma racionalidade?
H.A.- Não. Em "A tort et a raison" tentei demonstrar que
há várias espécies de racionalidade, o que não e evidente
por si mesmo. Muitas pessoas pensam que só a ciência é
racional, e que o que não é científico é necessariamente irracional. Mas cada mito exprime, na sua maneira própria, um
tipo de racionalidade que é diferente do pensamento científico - nos métodos, nos objectivos e nos meios de comunicação. O que é errado é misturá-los. O que está envolvido é
a mesma razão, mas aplicada de modos diferentes.
G.S.- Disse uma vez que o que gera real conhecimento
objectivo e o domínio da natureza; e que ,a ética é o motor
das tradições místicas e religiosas. O que acontece quando
a ética tem de lidar com o conhecimento objectivo ?
H.A.- A situação inversa é que cria problemas. E indispensável que a ética se debruce sobre o uso da tecnologia,
baseada na ciência, porque a tecnologia levanta questões
a que as ciências não são capazes de responder. Tomemos
a ética e o campo da biomedicina: por exemplo, saber se a
mãe verdadeira é a que foi portadora do bebé ou a que deu
o ovo, que foi fertilizado e implantado. Era uma questão inexistente antes de a tecnologia tornar possível separar os
aspectos uterinos e os do ovário quanto a maternidade. Foi,
então, o progresso da ciência e da tecnologia que criou
problema -de legitimidade, de bem ou mal, de permitido ou
não permitido - que não existiam antes e que nem a biologia nem a medicina sozinhas podem resolver.

G.S.- Rejeita o termo "bioética". Porquê?
H.A.- Não gosto do termo porque implica a existência de
uma nova disciplina derivada da biologia (como biofisica ou
bioquímica), e sugere que é na prbpria biologia que se
podem encontrar respostas para os problemas éticos que ela
levanta. O que não é, de todo, o caso! A biologia levanta
problemas de natureza biológica, mas não os resolve,
mesmo sendo verdade que não podemos começar a
desmontá-los sem compreender as suas raizes biológicas.
As soluções vão resultar de diferentes abordagens éticas,
que variam de pessoa para pessoa e de cultura para cultura.
São problemas tão novos que pessoas pertencentes a
mesma tradição muitas vezes Ihes ieagem espontaneamente
de maqeiras completamente diferentes.
G.S.- Pensar sobre os problemas levantados pelas
novas descobertas científicas é assunto para especialistas ?
H.A.- Não. É de importância vital que as questões sobre
o que é bem e o que é mal no uso de uma determinada
técnica biológica sejam discutidas por pessoas fora desse
campo de investigação. Isto está a ser feito por comissões de
ética "biomédica". Os membros dessas comissões incluem
peritos que têm capacidade de explicar os fundamentos científicos, mas também filósofos, sociólogos, psicólogos,
juristas. Embora a resposta de cada um seja necessariamente fragmentária e incompleta, todos juntos darão uma
opinião mais adequada.
G.S.- E o chamado "público em geral"?
H.A.- O público é confrontado com dois problemas: Por
um lado, os biólogos não têm uma grande plataforma a
partir da qual tornem a sua ciência conhecida. Por outro lado,
os media apresentam os problemas de uma maneira
inevitavelmente incompleta e, muitas vezes, enviesada.
Assim, temos que decifrar uma mensagem confusa, que
reflecte o debate entre os especialistas filtrado pelos media,
os quais tentam explicar à sua audiência assuntos envolvidos
em questões complexas para as quais não há respostas simples e prontas.
G.S.- Pensa que se justifica o medo dos avanços em
genética?
H.A.- Depende de que tipo de medo está a falar. Os abusos são sempre possíveis, mas já existiam antes dos avanços
em genética. A tecnologia não é perigosa em si mesma. As
suas aplicações podem ser, se deixadas a discrição de criminosos. Por esta razão é que um mínimo legislativo é
necessário. É obviamente criminoso aplicar a seres humanos
algumas das técnicas genéticas que são aplicadas a animais:
quimeras ou indivídi~ostransgénicos, cujo genoma R modificado de tal maneira que é impossível saber o que vai resultar.
Quase todos os geneticistas concordam que se deve
fazer uma distinção muito clara entre actividades terapêuticas nas quais são rnodificados genes das células somáticas
(células não reprodutoras), e actividades que se destinam a
modificar genes das células transmissiveis a descendência.

A diferença é enorme: modificar genes de células somática
não é mais perigoso do que, por exemplo, terapia com raio
X. Tratar um cancro com raios X induz uma série d
mutações nas células, mas n8o nas células reprodutora!
Mas como podemos assegurar que tal proibição seji
mantida no futuro?
G.S.- Aplicar-se-á a mesma proibição as células reprodutoras que contenham doenças?
H.A.- Actualmente, é completamente proibido manipular
esperma, óvulos ou ovos fecundados para substituir genes
que reproduzem doenças. Sublinho que esta proibição se
deve ao facto de estarem implicadas células que se trans
mitem aos descendentes. Há que fazer uma importante distinção acerca da finalidade de técnicas genéticas: estamos a
tentar tratar uma pessoa com uma doença determinada ou
estamos a tentar modificar a espécie humana? Enquanto
tratamos de terapêuticas individuais, as regras clássicas da
prática médica (atendendo ao seu desenvolvimento e a ética
"biomédica") permitem distinguir, numa base caso-a-caso, o
que é permitido ou não. Imaginar que vamos modificar a
humanidade é a mesma fantasia irresponsável que esteve na
raiz de todos os desastres eugénicos.
G.S.- Poderao as normas da prática ética, as comissões
de ética, e a legislação, retardar a investigação e o seu
desenvolvimento?
H.A.- Algumas pessoas pensam que sim, mas não concordo com elas. Em todo o caso, seria impossível. A partida,
porque assim que conheces alguma coisa já não te comportas como se não tivesses conhecido. Depois, é impossivel
saber previamente quais v40 ser os resultados de um
programa de investigação. Claro que é sempre possível parar
alguns programas de aplicação específica da investigação, o
que não seja investigação básica. Não é o mesmo do que
travar o progresso científico. A proibição de aplicar certas
técnicas de investigação aos seres humanos sempre existiu:
implicitamente antes da Segunda Grande Guerra e explicitamente depois do julgamento dos crimes médicos nazis em
Nuremberga. Foi a partir daí que se começou a estabelecer
a ética biomédica.
G.S.- O Premio Nobel Albert Szent-Gyorgyi proclamou
que "a vida, como tal, não existe". Não é estranho que um
biólogo diga isto?
H.A.- Ele disse-o no princípio do século, mas actualmente é ainda mais evidente. Significa que a vida não existe
enquanto objecto de investigação biológica. Os biólogos não
estão preocupados em conhecer o que é que a vida é.
Estudam sistemas, organismos, e tentam perceber como
funcionam - os mecanismos físico-químicos do que os
estrutura e aquilo que fazem. Assim, a vida desapareceu
completamente como objecto de investigação duma ciência
que ainda é chamada ciência da vida. O que não quer dizer
que a vida não exista. Ainda é matéria de experiência
subjectiva, é a nossa vida; mas não tem a ver com a biologia.

.

A biotecnologia nas maos das multinacionais

Os Vossos GENES
Jeremy Riiin*

i

Há uma corrida pela identificação e controle
comercial dos genes que constituem o "esquema
director" da espécie humana. S6 daqui a alguns
anos é que as opiniões públicas se darão conta de
que as moléculas e genes que permitem tratar o
cancro, prolongar a vida humana ou produzir
novas plantas alimentares são propriedade de
algumas grandes companhias privadas quer
dizer, estão sob o seu controle comercial.

-

* Publicamos alguns pardgrafos de uma longa entrevista de duas phginas do
artigo publicado in N o w d Observakur, Julho 1998
J Rikin dinge em Washington um thnk tanksobre as grandes tendências do pbn-

eta e ensina economia na VJharton School Escreveu O Fim do Trabalho sobre as consequências da revolução da informação sobre o emprego

N8o sou adversário sistemático das biotecnologias e da
modificaçáo genética dos organismos. Interrogo-me sobre
os riscos provocados pelo comércio dos genes. Os futurólogos, de Naisbit a Toffler, apreciaram mal os verdadeiros
desafios do séc. XXI. Ficaram fascinados pela informática
e a sua aliança com as telecomunicaçóes, celebraram a
entrada na idade da informação. Mas, tal como a imprensa
se revelou finalmente a arma de comunicaçáo que permitiu
a revolução industrial, a finalidade do computador excede
largamente as suas aplicações actuais nas telecomunicações, indústrias ou espectáculos. Penso que a sua missáo fundamental vai ser o c6digo de linguagem que permita gerir a informação genetica e tornar possível a constituição de uma reserva de capital genético disponível para a
bio-indústria. Nos Estados Unidos, nos anos mais
recentes, a informática e a biologia vão a ca-minho de
fusionar, abrindo o caminho para uma nova ciência infinitamente mais prometedora.
Tal fusáo muda a natureza do debate. Tornou-se possivel hibridar cavalos e cães, produzir animais em série e por
medida (... animais? monstros?), segundo normas de
tamanho, comportamento, produtividade... O debate sobre
as implicaçbes do comercio de genes é fundamental. Ao
reprogramar os códigos genbticos, organizando um outro
Génesis, arriscamos-nos a quebrar um desenvolvimento
guiado há
milhões de anos pelas leis da evoluçáo. O
que é que vai acontecer se uma poucas empresas transnacionais conseguirem o exclusivo sobre o património genético do planeta?
As empresas europeias silo os maiores operadores no
sector das biotecnologias. Mas os Estados Unidos,
nomeadamente os seus investigadores, pressentiram
antes dos outros que a biologia vai dominar o próximo
século. Há também que contar com o poderio das empresas americanas de biotecnologia (cerca de 1300 actualmente), estimuladas pelas perspectiva de ganhos fabulosos. No Último ano, um punhado de gigantes do sector
aglomerou-se, largando as suas divisões de petroquimica,
por exemplo, para poder investir macissamente na engenharia genetica e nas indústrias de seres vivos.
Há uma corrida pela identificação e controle comercial
dos genes que constituem o "esquema director" da espécie
humana. Só daqui a alguns anos é que as opiniões públicas se darão conta de que as moléculas e genes que permitem tratar o cancro, prolongar a vida humana ou produzir
novas plantas alimentares são propriedade de algumas
grandes companhias privadas - quer dizer, estão sob o
seu controle comercial.

Agora publica O sécuk, biofech onde @e em causa o comercio dos genes desencadeado pela revolução das biotecnologias que se encaminham para um novo
Genesis -Nem a comunidade cientifica que não gosta & limites impoçtos a investigação nem a comunidade dos negocios que procura controlar o patrimonio genetico
multiplicando as licenças exclusivas

gostam deste acttvtsta que enfrenta a

Administração e o Supremo Tribunal( nos E U A ) defendendo regulações a medida do
potencial desta nova industria de seres vivos

Autorizando licenças exclusivas para a produção de
micro-organismos, em 1980, o Supremo Tribunal americano lançou os fundamentos jurídicos da privatização e
transformaçáo em mercadoria das "comunidades genéticas". As biotecnologias passaram para a área económica,
e tornaram-se um dos detonadores da sociedade post-

industrial. As ameaças desta deriva são muitas, e póem em
causa um capital da biodiversidade mundial.
Posso conceber que se autorize uma licença quanto
aos processos, na lógica de remuneração das despesas de
investigação e exploração. Mas licenças exclusivas sobre
seres vivos são inconcebíveis - e poderão acontecer, em
termos jurídicos, ao assimilar a descoberta de novas células a invenções protegidas pelos direitos sobre a
propriedade intelectual...
A procura de genes comercializáveis e dos "direitos
genéticos" daí derivados, as bio-prospecçÓes animais e vegetais com intenção de obter licenças exclusivas (sobre
tecidos, células, cromossomas, bactérias; sobre o genoma
humano ), tudo reduzido a um produto negociável, resultam
em conflitos "neo-colonialistas" entre empresas e indivíduos ou grupos sociais, que se sentem espoliados de uma
liberdade de circulação geradora de progresso.

NOVOLOGOTIPOPARA A VIRAGEM
Chamamos a atenção de todos os leitores da Viragem de que gostaríamos de
mudar o logotipo da capa, com o nome da Revista, já no próximo numero, o primeiro
de 2000. Mandem-nos, depressa, novas sugestões, por favor.
(Hum...hum...): Também depende do que cada um dos assinantes se empenhar
em enviar colaboração...

DEZDESAFIOS
PARA A
IGREJA PORTUGU
ESA
iManuel Pinto

Torna-se sobremodo importante interrogar O
património da fé a partir das questões que as pes.
e vice-versa'
'Oas e as
de hoje
Esta relação entre a fé e a cultura, entre a fé e a
experiência da vidar reveste.se de um significado e
de um alcance que não são relevantes apenas na
esfera da qualidade da experiência de Igreja.

' Urna vem20 deste texto foi publicada no caderno especial do Mensageiro de
santo Antonio de Junho de 1999, dedicado a Igreja Portuguesa e o 25 de Abril

A velocidade das mudanças a todos os níveis da vida
social tein-se vindo a acelerar de tal modo, nas ultimas
décadas, que naio deixa de ser ousado lançar o olhar perscrutador para lá de um prazo que vá para al6m do futuro mais
imediato. Com os pés assentes no caminho percorrido, e salvaguardando sempre a eventualidade de guinadas da
história, incluindo no terreno eclesial, ousamos propor a
reflexa0 do leitor alguns pontos que nos parecem importantes
para a vida da Igreja e da sociedade em que ela actua e de
que é parte integrante. Para tal, parece-me necessário distinguir aspectos que têm que ver com os contextos, as atitudes
e as metodoiogias da acçaio, de aspectos que tem que ver
com áreas e dossiers mais concretos. Serei, por razões de
espaço, sucintos na apresentação de cada ponto, deixando
para eventuais abordagens futuras o aprofundamento e o
debate de cada um deles.
1. O primeiro grande desafio que me parece oportuno
sublinhar diz respeito à qualidade da presença e acç4o da
Igreja. Num quadro de crescente proliferaçao de mensagens
oriundas dos mais diversos horizontes e perante OS apelos
mais contraditórios, importa redescobrir o que significa ser
sal da terra e luz do mundo. Urge renunciar a todas as formas
de prepotência e de orgulho auto-satisfeito, redescobrir a
simplicidade de vida, e traduzi-la em gestos inteligentes e eficazes de solidariedade.

2. E também necessário aprender a viver com os outros e
a deixar-se salvar por eles, sem deixar de propor e afirmar a
proposta-inquietação de Jesus. Isto implica libertar-se de
uma concepção do "viver para os outros" que pode tornar-se
numa forma encapotada de sobranceria, de quem julga que
tem no bolso a verdade e a salvação e se torna incapaz de
reconhecer ser, como os demais, um pobre diabo que, a
cada passo, precisa de renascer e levantar-se. Isto implica
aprender a conviver com o pluralismo, não apenas político,
cultural e étnico, mas também religioso: o apelo de Deus a
superação dos nossos limites e das nossas noites e a busca
incessante de sentido para os dias e, afinal, de uma tal
vastidão que não cabe nas fronteiras de uma confissão, de
uma religião. Neste sentido, todas as religiões e todas as
instâncias que fazem a pessoa buscar o Outro em espírito e
verdade se revestem de uma intrínseca verdade. Neste sentido, tambem, afirmamos o valor e a excelência, mas tambem
o limite, daquela que e a Igreja que nos convoca e congrega,
nossa referência, nossa memória e nosso projecto. Católica,
sim, porque aberta aos sonhos e aos gritos do mundo,
porque chamada a transcender-se, qual andaime de uma
construção.
3. Nesta mesma linha, sentimos a urgência de crescer,
com os nossos pastores na consciência de que a dignidade
de filhos de Deus confere a todas as pessoas a capacidade
de aprender, de participar e de decidir, de modos diversos,
nOS destinos COmUnS. Não faz mais sentido contin~ara alimentar esquemas e processos que são fautores de infantili-

dade na Igreja. O clericalismo, que é por vezes mais saliente
em leigos do que em clérigos, é infantilizante. O centralismo
- na paróquia, no movimento, na diocese, na Cúria romana
- deve ser combatido. O secretismo - na escolha dos bispos, por exemplo - náo faz mais sentido e, alem de já não
ser funcional, desacredita a Igreja. O androcentrismo é limitador da riqueza que as mulheres podem trazer à vida eclesial, a todos os seus níveis e sem qualquer tipo de excepção.
O legalismo é contrário ao espírito do Evangelho. Estes e
outros ismos não sáo parte - é preciso dizê-lo e repeti-lo do núcleo duro da mensagem crista e agarraram-se a vida da
Igreja com um vigor e raizes tais que não falta quem se sinta
atingido na sua fe quando alguém os põe em questão.
4. Um outro desafio relaciona-se com a promoção de uma
experiência cristã esclarecida, para o que muito pode ajudar
a investigaçdo do/no campo religioso e teológico, em liberdade e responsabilidade. Julgamos ser contraria aos interesses e a credibilidade da Igreja qualquer tentativa que vise
atemorizar ou amordaçar a pesquisa teológica, circunscrevendo-a ao esclarecimento e desenvolvimento de uma
qualquer verdade oficial. Torna-se sobremodo importante
interrogar o património da fé a partir das questões que as
pessoas e as culturas de hoje colocam e vice-versa. Esta
relação entre a fé e a cultura, entre a fé e a experiência da
vida, reveste-se de um significado e de um alcance que não
são relevantes apenas na esfera da qualidade da experiência
de Igreja. São essenciais para induzir uma nova riqueza no
campo dos grandes debates, das grandes formas de
expressão das nossas sociedades.
5. Referia atrás os nossos pastores. E esta palavra põe
sobre a mesa do debate o problema da linguagem com a qual
enunciamos e expressamos a nossa f6. Porque o quadro referencial do Evangelho (como o do Antigo Testamento) é um
quadro pastoril e agrícola; porque continuou a ser durante
séculos esse quadro a hegemonizar, como modelo de referência, a vida da Igreja; porque a experiência de um mundo
marcado pela produção industrial, pelo urbanismo e por profundas alterações na relação espaço-tempo, são ainda relativamente recentes - por tudo isto, continuamos a falar de
ovelhas e de rebanhos, de pastores e de agricultores, de reis
(de "Cristo-Rei") e de senhores. Isto e, recorremos a categorias de linguagem cada vez mais desfasadas do mundo de
hoje, pelo menos nas sociedades ditas avançadas, categorias que dizem cada vez menos as pessoas comuns. É
grande, neste sentido, a necessidade de renovar a linguagem
da escrita e da oralidade - através da qual o Verbo se faz
Acção - mas também a de encontrar e explorar criativamente
outras linguagens - da arquitectura ao design, da música ao
multimédia.
6. Do âmbito especifico do modo de agir esta a questão
da diversidade de sensibilidades e de organizaçbes e iniciativas protagonizadas por membros da Igreja. E preciso reconhecer e celebrar tal diversidade. Na Igreja não há, desde os

É também necessário aprender a viver com
os outros e a deixar-se salvar por eles, sem
deixar de propor e afirmar a proposta-inquietação de Jesus. Isto implica libertar-se de uma
concepção do "viver para os outros" que pode
tornar-se numa forma encapotada de sobrance- .
ria, de quem julga que tem no bolso a verdade
e a salvação e se toma incapaz de reconhecer
ser, como os demais, um pobre diabo que, a
cada passo, precisa de renascer e levantar-se.

primeiros tempos, monolitismo. Mas também ninguém apreciaria ver a Igreja como uma esp6cie de 'albergue espanhol'
em que tudo cabe, por mais contraditório que seja entre si.
Importa, por isso, acautelar e promover a unidade na diversidade e lutar sem transigências contra a tentaçiio de erigir
experiências ou propostas particulares em normativos gerais.
Nessa tarefa têm naturalmente papel de destaque os titulares
do ministério episcopal. Mas, para que possam exerce-lo
conveniente e eficazmente, mister se torna que continuem a
avançar na procura de modos e de estilos mais próximos das
realidades quotidianas. E que as comunidades tenham, progressivamente, a possibilidade de dizer uma palavra na sua
escolha, de forma clara e assumida e não pelos processos
esotéricos ainda em uso.
7. Num tempo em que, por vezes se pretende que tudo
seja de igual valia, faz todo o sentido que a Igreja afirme, de
forma clara, simples e serena, os principios fundamentais,
que decorrem do Evangelho de Jesus. Esse é um caminho
que por vezes pode custar incompreensões e injustiças, mas
que muitos esperam que a Igreja assuma. No entanto, a
experiência ensina, a este propósito, que, designadamente
no que a matérias de moral diz respeito, e muito em particular em questões do foro sexual, não tem sentido aquilo que
por vezes aparece quase como obsessão. Certas atitudes e
certas insistências em processos e em minudências remetem
mais para formas dissimuladas de voyeurisme e de desequiIíbrios face a uma dimensão natural e essencial da vida, do
que para principios essenciais de doutrina. E quando assim
acontece, são sempre os principios que ficam a perder.
8. Numa sociedade como a portuguesa - hoje uma
sociedade aberta e entretecida no espaço europeu continua a ser forte aquele que é, em boa medida, o reverso do
dericalismo: o laicismo e o jacobinismo. A nossa vida cultural, diversa e estratificada em camadas que muitas vezes não
se tocam, foi pouco construída pelo contributo de uma dimensão religiosa esclarecida e critica. Nuns casos, perdurou uma
referência rotineira e mágica ao campo religioso, avessa a
interrogações e debates; noutros casos, confundiu-se abertura de espirito e criatividade com recusa da dimensão religiosa
da existência. No meio de tudo isto, uma minoria, do ponto de
vista sociológico, procura fazer a ponte entre a fé e a vida,
entre a religião e a cultura. Neste quadro, torna-se necessário
atenuar as barreiras, abrir pontos de contacto, explorar campos de diálogo e de escuta reciproca. Não será desmesurado se se disser que esse é um desafio de que todos sairiam
ganhadores.

-

9. E preciso, por outro lado, apostar em construir comunidades. A palavra foi usada e abusada, nas ultimas

décadas, e utiliza-se hoje a propósito e a despropósito. Na
modernidade, o espaço e o tempo libertaram-se - estão a
desligar-se cada vez mais - de lugares fisicos. As pessoas
circulam, hoje, muito mais e com mais regularidade. As vias

de circulaçiio e as redes de comunicaçdes electrónicas
fazem com que as pertenças niio caibam nos limites acanhados de fronteiras geográficas. Por outro lado, nesta agitaçiio, crescem as franjas de população que vão ficando a
margem, sacrificadas nos altares do mercado e da competitividade. E é fdcil que tais processos de ostraasmo e marginalização passem despercebidos. As comunidades cristãs
podem ter aqui um papel de extraordinária importância, se
souberem interpretar os sentidos das mudanças em curso e
responder com eficiência aos novos desafios.
10. A informaçao e a comunicaçao são cada vez mais
essenciais e, na Igreja, isso é tão verdade como noutras instituiçdes. Da sua diversidade e da sua qualidade depende a
formação de uma opinião pública eclesial esclarecida e interveniente. Mas a qualidade da informação não se compadece
nem com amadorismos nem com temores da verdade e da
transparência. E num tempo em que as novas redes de
comunicação mediada por computador abrem portas a formas com grande potencial de interactividade, torna-se importante fazer da comunicaçiio aquilo que a etimologia da
palavra encerra e propõe: verdadeira comunhão. Não apenas
dos leigos com os padres, com os bispos e com o papa, mas
também de todos estes com todo o povo de Deus. A
comunhão - e logo a comunicação - ~ t Cnos
i antipodas da
unidireccionalidade.

DESIGUALDADES
NOS RENDIMENTOS E NA L
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A qualidade e a cobertura da escdaridade, a todos os
níveis, são também caracterizadas por enormes desequilibrios entre paises industrializados e paises em vias de
desenvolvimento. Estes desequilibrios aumentam as
desigualdades de rendimento, não só internacionalmente,
mas também dentro de cada nação, na medida em que,
tende a aumentar a proporção de homenslmulheres iletrados, diminui o nível de desenvolvimento económico e os
benefícios da educação publica favorecem as classes mais
ricas. Estes desequilíbrios sao ainda mais gritantes quando
se fala de Iíteracia em computadores.
E preciso, ainda, ter em conta que os países em vias de
desenvolvimento estão mal preparados para promover
dinâmicas de competitividade. O mesmo se diga quanto a '
cultura do proteccionismo e do reforço dos direitos de propriedade intelectual. De igual modo relativamente a confiança
depositada nas redes de informação destinadas a promover
a transparência e o acesso aos serviços governamentais.
Todos estes indicadores parecem apontar para uma
transformação social que em lugar de diminuir terá tendência
a aumentar os desequilíbrios económicos a nível internacional. As economias em vias de desenvolvimento estarão
condenadas a ficar ainda mais para trás na corrida económica internacional, em consequência, da sua falta de conectividade e da sua incapacidade para transformar a explosão da
informação numa revoluç2o do conhecimento. Contudo, se
analisarmos melhor as forças condutoras da revolução da
informação, podemos ver emergir uma outra imagem.
Os desenvolvimentos tecnológicos estão a eliminar rapidamente as barreiras técnicas e econ6micas a entrada nas
redes de comunicação. Por exemplo, os paises em vias de
desenvolvimento podem saltar vários estádios do desenvolvimento, investindo em redes completamente digitalizadas em
vez de continuar a aumentar as suas infra-estruturas de base
analogica, já ultrapassadas. Deste ponto de vista há algumas
vantagens em ser um retardatário - por ex. não ter que
suportar os custos da obsolescência tecnológica das redes já'
estabelecidas
bem ilustradas pelo facto de em 1996 as
economias de baixos rendimentos apresentarem uma percentagem de linhas de telefone digitais (94,7%) mais elevada
que as economias de níveis elevados de rendimento (855%).
As ICT estão, também, a criar novas oportunidades de
desenvolvimento para superar as insuficiências que indicámos atrás.
Em primeiro lugar, ao desenvolverem uma infra-estrutura
de informação os paises podem reduzir o seu isolamento e
exclusão. Muitos paises estão a expandir rapidamente os
seus telefones celulares como alternativa as redes de
serviços tradicionais, completamente ineficazes. A tecnologia
sem fios pode, também, proporcionar uma conectividade
adequada nas zonas rurais, em apenas uma fracção do
tempo que era exigido no passado para expandir as redes de
telefone convencionais. No Bangladesh, o Grameen Bank
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facultou
de~ 350~d6lares
a muitas mulheres, para
cobrir os custos iniciais do telefone, do seu uso e de formaça0 adequada. Essas mulheres tornaram-se agentes
activos de diversos serviços nas lireas rurais. Para além
disso, podem implementar-se centros de informação comunitliria, proporcionando o acesso a serviços de ponta,
preparados para as necessidades da populaçao pobre. Na
Africa do Sul, por ex., tais centros estão a ser usados para
permitir o acesso a Internet e ajudar a responder a questões
relacionadas com a saúde, o emprego e os direitos humanos.
Em segundo lugar, estes paises podem acelerar o seu
desenvolvimento em termos de educaçao, utilizando as suas
infra-estruturas de informaçao para realizar educação a distância. Os custos e a efici6nc:a destes programas estão a
melhorar espectacularmente. As ICT estão, também, a abrir
novas oportunidades em termos de educação permanente,
para os novos actores dos sistemas de educação. Nos paises em desenvolvimento, o dinamismo destes novos actores
pode contrapor-se aos sistemas de educação convencional,
exercendo um papel catalizador na sua transformação.

OS SALTOS NOS ESTADIOS

DE DESENVOLVIMENTO

Em terceiro lugar, uma infra-estrutura de informação moderna, pode, tambem, ser um importante contributo para se
obter um governo melhor. Pode permitir, por ex., aumentar a
eficiência na gestão do sistema fiscal. Marrocos aumentou
significativamente a receita dos impostos sobre os rendimentos informatizando a administração fiscal. Para além disso, os
paises podem hoje automatizar as instituições de natureza
administrativa reforçando, assim, a eficiência e capacidade
do seu funcionamento, com custos muito mais reduzidos que
no passado.
Resumindo, a lógica da economia-em-rede é mais a da
inclusão do que a da exclusAo. A medida que o progresso
tecnológico continua a fazer baixar os custos de computação
e transmissão de dados, as oportunidades para a orientação
das aplicações de ICT, em função dos objectivos de desenvolvimento, não deixarão de aumentar. Para além disso, para
aqueles que já se encontram inseridos em redes, o valor
dessa inserçio cresce exponencialmente, na medida em que
novos participantes se juntam ao grupo.

DETERMINISMO
TEcNOLOGICO

E POLITICAS GOVERNAMENTAIS

As considerações anteriores permitem antecipar um
cenário de desenvolvimento, para os paises que participarem
nesta nova economia baseada no conhecimento, mais optimista que no passado. Embora sendo verdade que a
desigualdade na distribuição dos ~endimentose da riqueza
pode aumentar nos estádios iniciais de todo este processo,
ninguém contestará que o arranque para o desenvolvimento
pode acontecer de forma muito mais segura do que no passado. Os gastos em ICT, por ex., cresceram, durante os anos

I

1992-97, nos paises em vias de desenvolvimento, muito mais
rapidamente, do que nos paises de altos níveis de rendimento. Países como a África do Sul e o Brasil dispõem j4 de uma
maior cobertura de computadores pessoais do que as economias mais industrializadas.
Este cenários podem ser objecto de crítica, porque cometem um erro frequente: o de suporem o determinismo tecnolbgico. 0 s outros benefícios que se estima poderem vir a
ser obtidos mostram, no entanto, que não se pode ignorar a
influência de outras políticas governamentais.
Se, por exemplo, os países em vias de desenvolvimento
adoptarem politicas de contenção da expansão das redes favorecendo, por exemplo, fornecedores de serviços de telecomunicações com carácter monopolista - a probabilidade
da verificação do primeiro cenário aumenta. Neste caso, o
dualismo global aumentará, não apenas em razão da tradicional divisão Norte - Sul mas, também, como consequência do nivel de desigualdade existente no país, provocado
pela circunstância de apenas uma pequena elite do Sul estar
em condições de poder beneficiar da infra-estrutura global de
informação.
Por outro lado, se os mecanismos de regulação são concebidos de forma adequada e se se implementam esforços
para promover o acesso universal as redes e ao conhecimento computacional, então as possibilidades de se obter
progressos significativos aumentarão. A participação em
esforços com carácter multilateral - por ex., negociações
conduzidas sob os auspícios da Organização Mundial de
Comércio e da Organização Mundial da Propriedade
Intelectual -também pode ser uma boa contribuição para a
modernização institucional. Nestas circunstâncias, os beneficios da revolução serão largamente disseminados, tanto ao
nível nacional, como ao nivel internacional.
O resultado mais provável é, contudo, uma combinação
dos dois cenários anteriores, no qual um subconjunto de
países em vias de desenvolvimento é capaz de convergir, de
forma muito mais rápida do que no passado, para as economias de altos rendimentos, enquanto que outras tenderão a
delas se afastar. 0 s esforços internacionais para promover
projectos piloto neste domínio podem permitir aumentar, significativamente, o numero dos paises a incluir na primeira
categoria.

~NCLUSAOOU Exc~usÃoPARA O TERCEIROMUNDO
Manuel Brandão Alves
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O texto que me serve de referência, da autoria de Carlos
Alberto Primo Braga, coloca questões importantes em torno
das oportunidades e bioqueamentos que a globalização oferece ao desenvolvimento dos paises do terceiro mundo1. O
facto de se tratar de questões importantes n3o significa, do
meu ponto de vista, que se trate das questões fundamentais.
Situemos, em primeiro lugar, o significado da globalizaç80 e
os seus pressupostos.
Viver num mundo global significa que qualquer entidade ou
agente, tem capacidade para se relacionar com outra entidade
ou agente, independentemente, da sua dimensão e da distância a que se encontram uns dos outros. Se o relacionamento
não depende da dimensão, tal significa que as oportunidades
de relacionamento deixam de depender de se ser grande ou se
ser pequeno e muito mais da capacidade (flexibilidade) que
cada um, qualquer que seja a sua dimensão, tiver para exple
rar essas oportunidades; se não depende da distância, isso
tem como consequência que a distância se percorre instantaneamente, como que deixa de existir.
O que está na base do mundo global foram, e são, os
extraordinários progressos verificados no domínio das comunicações e dos transportes, e a modificação da composição
estrutural das economias que, de economias suportadas
essencialmente por produtos (agrícolas e industriais) se vêm
transformando em economias de base crescentemente imaterial, suportadas por serviços. Foram estas transformações
estruturais que passaram a permitir o hoje quase instantâneo
relacionamento entre os agentes, através das redes de informação e comunicação desenhadas a uma escala mundial.
O relacionamento através das redes de transporte continua a ser muito mais lento que a das redes de comunicação,
mas a velocidade de circulação que aí hoje encontramos não
tem comparação com a que era possível apenas a algumas
décadas atrás. Em termos relativos, no entanto, a parte da
riqueza criada, que circula nas redes de comunicação tem
vindo a ganhar cada vez maior importância e brevemente
suplantará a que circula nas redes de transporte. Para além
disso, as circulações nas redes de transporte tendem a ser,
cada vez mais, subprodutos das circulações das redes de
comunicação.
Dito isto, estarão os agentes dos paises do terceiro
mundo e dos países desenvolvidos colocados em igualdade
de circunstâncias para poder aproveitar as novas infraestruturas, físicas e tecnológicas, que vêm sendo, ou
podem ser criadas? Infelizmente, estamos longe de o poder
afirmar. Mais grave, ainda, é o facto de o diferencial de
capacidade de utilização das tecnologias disponíveis ser
hoje superior ao que existia há décadas atrás, face as
tecnologias de então.

A condusão' não pode deixar de ser a de que o fosso
entre os níveis de bem estar, para a generalidade das populações dos países desenvolvidos e paises subdesenvolvidos
tende a aumentar, a ritmo cada vez mais acelerado2. Por
isso, o fenómeno da globalização, sem mais, tem maiores
probabilidades de induzir mecanismos de exclusão do que
mecanismos de indusaio.
A conclusão do texto de referência parece um pouco mais
optimista. Vejamos com um pouco mais de pormenor o que é
pode justificar uma tal atitude.
Como vimos, para se participar no jogo da globalização é
necesshrio, como em todos os jogos, dispor, das infra-estruturas (acessibilidades de transportes, de informação e de
conhecimento), dos equipamentos (que permitem gerar o
tráfego) e de capacidade para gerir uns e outros. Para alem
disso, e certamente mais fundamental, para que os beneficios possam ser duráveis, torna-se indispensável dispor, não
apenas dos bens materiais (infra-estruturas e equipamentos),
mas igualmente da capacidade de comandar a produção das
tecnologias e a sua evolução. Os paises que não disponham
deste poder de comando podem dispor das infra-estruturas e
dos equipamentos, mas tenderão a permanecer paises
dependentes dos que Ihes fornecem os equipamentos e as
tecnologias, recolhendo da globalização apenas beneficios
passageiros e, por isso, não sustentáveis.
O autor, Carios Braga, na sua analise, ignora esta questão.
Coloca-se numa perspectiva em que pressupõe que as acessibilidades e os equipamentos se encontram disponiveis, sem
dificuldade, analisando apenas os efeitos resultantes da maior
ou menor capacidade da sua gestão. E uma questão que
importa ser colocada, mas que não pode ser respondida independentemente da da autonomia tecnológica, em relação a
produção de acessibilidades e equipamentos.
Pouco importa dispor de capacidade de gestão se ela
incidir sobre acessibilidades e equipamentos concebidos
para dar resposta aos problemas dos paises que os conceberam (os paises desenvolvidos) e que, na maioria dos casos
e numa perspectiva de longo prazo, apenas servem para
agravar os problemas e a dependência dos paises recep
tores, porque não foram pensados na perspectiva das suas
necessidades e dotações de recursos.
Admitamos que o problema da dependência tecnológica
não existe e vejamos que condições devem preencher os
países subdesenvolvidos para poderem participar com vantagens relativas no jogo da globalização. Como numa qualquer rede de estradas bem concebida, também a rede de
informação e conhecimento deve dispor de vias largas
(arteriais), vias menos largas e vias estreitas (capilares). É
o conjunto das vias, convenientemente articuladas, que permite dar densidade a rede e realizar a sua gestão eficiente.
Antes de terem as auto-estradas os paises desenvolvidos
começaram por ter vias de menor densidade de tráfego. Só
depois disso e que foi possível a sua integração na grande
rede do mundo da globalização.
Estando longe de mim a ideia de que tem que haver
mimetismo no percurso do desenvolvimento entre paises

desenvolvidos e paises subdesenvolvidos nao posso deixar
de colocar como condiçao necessdria ao desenvolvimento a
criação de uma densa rede de acessibilidades, de comunicaçbes, de conhecimentos e de relaçoes. Dispor de autoestradas e nelas circular, transformando tudo a volta num
deserto, como pode ser a tendência hoje nos paises subdesenvolvidos, apenas servira para aprofundar os mecanismos
da exclusão.
Por isso, e bem, o autor, Carlos Braga, dedica parte s u b
stancial da sua análise a procurar explicitar como e que, com
as novas tecnologias, os paises subdesenvolvidos podem
saltar algumas das etapas que no passado tiveram que
superar os, hoje, paises desenvolvidos.
Essas vantagens são substanciais em numerosos
domínios: educação, administração publica, gestão de
empresas, prestação de serviços. No entanto, antes de
poderem ser consideradas como vantagens da globalização
devem-no, antes, ser como vantagens das novas tecnologias
disponiveis que, indirectamente e numa perspectiva de longo
prazo, podem contribuir para que os paises hoje subdesenvolvidos possam vir a participar, de forma sustentável, no
grande jogo da globalização.
.
Entretanto que fazer? Que estratégia adoptar?
O vector estratégico dominante deverá passar por
procurar utilizar as tecnologias hoje disponiveis de modo a
que'se teçam redes de relações através das quais as tecnologias importadas vão sendo progressivamente
entrosadas com as tecnologias tradicionais, fazendo-as
evoluir e criando crescente autonomia tecnológica.
Importação de tecnologias sem qualquer esforço de endogeneização apenas contribui para aprofundar os mecanismos de exclusão e de subdesenvolvimento.

1 Para o efeito assimilo o conceito de terceiro mundo ao do conjunto dos paises
subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento, o que tecnicamente, para além dos
problemas que colocam estas designaçóes não é, necessariamente, correcto
?Apesar de alguns casos de sucesso que possam existir que não podem deixar
de ser olhados como casos anómalos.

VIRTUAL
Ceu Tostio

Temos consciência de que a navegação na rede
se processa a uma velocidade que não coincide
com o "tempo real", isto é, tudo 6 vivido em
aceleração: emoções, decisões, discussões,
o que torna cada momento muito intenso também.
Mas isto só prova que junto de cada computador
está um ser humano, com tudo o que isso significa
de interessante e contraditório.

Nos dias que antecederam a realizago do referendo em
Timor Loro Sae, já a comunidade de cibernautas portugueses
se mostrava inquieta e trocava entre si mensagens de
apreensão nos mais diversos foruns, chats, newçgroups e
outros locais de encontro virtual da internet. As mensagens
mais ansiosas eram trocadas a nível pessoal e chegavam por
correio electrónico. Na sua maioria registavam duvidas quanto ao facto de o acordo entre Portugal e a Indonhsia deixar a
segurança a cargo do país que durante tantos anos exercera
a violência, pediam noticias de amigos comuns envolvidos no
processo e antecipavam um cenário dramático para o pósreferendo.
Quando esse momento chegou e Timor se transformou
num inferno, esta comunidade virtual, provou que atrás de
cada computador estava um ser humano atento e pronto a
entrar em acção.
A televisão ligada, o rádio sintonizado, e a ligação a
Internet activada, cada cibernauta era então uma pessoa
cada vez mais angustiada e impotente, que sem sono nem
relógio percorria os vários sites a procura de informação e de
sinais de mobilização na net e na rua. Quereria estar em todo
o lado e ao mesmo tempo lá, em Timor. E de certo modo
estava ...
A vertigem dos acontecimentos foi acompanhada por um
surto de iniaativas na Internet de proporções gigantescas,
envolvendo cibernautas de todo o mundo. Os grupos que
espontaneamente se organizaram, rapidamente se interligaram, e-o efeito multiplicador das petiçaes 'on linentornouse a principal arma, o que teve um efeito de pressão inquestionavel.
Integrada nessa "onda" esteve também a petição lançada no
site do Metanoia e disponibilizada em quatro idiomas:
Português, Inglês, Francês e Castelhano. Permitia, a semelhança de muitas outras, enviar mensagens as prinapais instâncias internacionais de decisão, no sentido de serem rapidamente
colocadas tropas das Nações Unidas, em Timor Loro Sae.
Horas, dias a fio, foram enviadas a partir de varios sites,
em todo o mundo, mensagens no mesmo sentido. O empenho, quase desespero, dos cibernautas portugueses levou
muitos a enviar milhares de mensagens iguais aos mesmos
destinatários. Resultado: os serviços da presidência dos EUA
e os serviços de apoio do Secretário Geral das Nações
Unidas, entre outros, impuseram um barramento a todas as
mensagens .pt (oriundas de Portugal). A reacção era previsível, as pessoas registaram-se noutro endereço com terminação diferente e continuaram a sua luta!
Muitos usaram serviços internacionais, para enviar também faxes, mensagens para telemóveis e até mensagens de
entrega a porta! Todos os meios disponiveis para comunicar
na Internet foram exaustivamente utilizados e hoje temos a
certeza de que foram um poderoso meio de pressão a que
não escaparam os governos dos países renitentes em dar o
seu aval nas reuniões do Conselho de Segurança.
Na verdade a angústia insuportável daqueles dias, levou
a mobilização nas ruas e no ciberespaço. Fazer das fraquezas forças, romper em gestos simbólicos de ternura e usar

novos processos de comunicação, permitiram a comunidade
internacional entender que o tempo da indiferença acabara e
era preciso agir depressa.
Depois foi o que já se sabe.
As tropas chegaram ao território de Timor oro Sae.
O branco foi retirado das janelas.
E... Delete!
A maioria dos cibernautas regressou ao seu mundo virtual.
Mas os teimosos, que afinal parecem ser os mesmos que
já estavam solidários com os timorenses há mais de vinte
anos, continuam. Com um tipo de actuação diferente.
Continuam .a cruzar informações, a construir páginas web, a
participar em iniciativas de solidariedade "on tinen.Voltam-se
agora para petições a propósito dos refugiados, dos criminosos, e mobilizam-se se no apoio a campanhas de solidariedade das mais variadas origens.
Passada a euforia inicial, sente-se agora o efeito do
cansaço. Mas subsistem grupos mais ou menos organizados
e capazes de continuar a dar corpo ao que já se designa por
"solidariedade de pantufas".
Para os mais cépticos, poderá ficar a impressão de que
esta forma de ser solidário, "klicandonnum botão, a partir de
casa, comodamente instalado frente ao computador, não é
eficaz, nem duradoura...
Mas essa talvez seja uma conclusão apressada e algo
caricatural.
Na verdade, uma grande parte destes cibernautas já promoveu encontros presenciais e começou a delinear estratégias de actuação onde se pressentem novidades.
A comunidade de cibernautas reflecte todas as contradições da sociedade em que se insere, por isso discute,
por vezes acaloradamente, os pontos de vista e os processos
a usar, o que em si já é um bom sinal de pluralismo
democrático.
Temos consciência de que a navegação na rede se
processa a uma velocidade que não coincide com o "tempo
real", isto é, tudo é vivido em aceleração: emoções, decisões,
discussões, o que torna cada momento muito intenso também. Mas isto só prova que junto de cada computador está
um ser humano, com tudo o que isso significa de interessante
e contraditório.
Ainda agora começamos a perceber qual a real dimensão
deste poder virtual, mas certamente estão lançadas as bases
de novas formas de agir solidariamente a escala global. Não
são modalidades melhores nem piores do que as anteriores,
são apenas novas, diferentes e a procura de fazer caminho.
E que rumos tomará?
Não sei. Mas acredito que serão guiados pelos valores
que sejamos capazes de transformar em bits de informação.

TIMOR-LESTE:PRINCIPAISPONTOS DA RESOLUÇÃO DO
CONSELHODE SEGURANÇA
Nova lorque, 25 Out (Lusa) - A resolução sobre TimorLeste hoje aprovada pelo Conselho de Segurança das
Nações Unidas determina o envio de uma força de quase
onze mil homens e o estabelecimento da administração transitória da ONU no território.
São os seguintes os pontos principais do documento,
aprovado por unanimidade, em que é aceite o plano elaborado pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan:
- Estabelece a Administração Transitória das Nações
Unidas para Timor-Leste (UNTAET) com total responsabilidade pela sua administração e autoridade em matéria legislativa, executiva e judicial;
- Dá as Nações Unidas um mandato inicial até 31 de
Janeiro de 2001;
- Autoriza o envio de 9.150 "capacetes azuis" da ONU,
induindo 8.950 tropas e 200 observadores militares, para
substituir a força rnultinacional comandada pela Austrália
(INTERFET) enviada para Timor-Leste no passado mês;
- Autoriza igualmente o envio de 1.640 policias para trabalharem com a força de paz;
- Autoriza a missão das Nações Unidas a tomar "todas as
medidas necessárias" para cumprir o mandato em pleno
(capitulo VI1 da Carta das Nações Unidas);
- Concede poder a força de paz para coordenar a assistência humanitária e a reconstrução do território;
- Sublinha a necessidade da missClo da ONU consultar os
representantes timorenses para ajudar a criar as instituições
democráticas, incluindo uma independente relativa aos
Direitos do Homem;
- Concede poder ao representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, que será o administrador transitório de Timor-Leste, para assumir a responsabilidade por
todos os aspectos do trabalho da ONU e poder para decretar, reformar, suspender ou anular leis e regulamentos;
- Congratula-se pelo estabelecimento de um fundo monetário de ajuda para a reconstrução, instalação das necessidades básicas, criação dos serviços puMicos e pagamentos
dos salários aos funcionários civis locais
- Condena todos os actos de violência registados no território e apela ao seu fim imediato, ao mesmo tempo que
exige que os responsáveis pelos mesmos sejam chamados a
justiça. Apela igualmente as partes para que cooperem nas
investigações aos atentados cogtra os direitos humanos;
Sublinha que a Indonésia é responsável pelo regresso
em segurança dos refugiados e deslocados que sairam do
território no período de violência após a consulta popular de
30 de Agosto.

-

Desde o início do ano de 1999 a OIKOS prestou auxilio
a Timor após pedidos expressos de D. Ximenes Belo ao
presidente da organização Luis de França.
Assim que se iniciou a crise após o referendo, a OIKOS
- que recusou trabalhar no Kosovo entendeu que devia
dar o máximo para estar presente em Timor e após os reiterados pedidos que D. Ximenes fez em Lisboa a Luis de
França no inicio de Setembro.

-

UMAPROPOSTA
UM DESAFIO
UM CAMINHO
UMA ESPERANÇA
Luis de França, 0.p. com Ana Cordovil

i

A coordenadora do Metanoia - Movimento Católico
de Profissionais pediu à OIKOS que nos
fizesse uma proposta de apoiarmos um ou vários
projectos em Timor dos quais fossemos tendo
alguma informação e maior proximidade.
Deste processo nasceu esta informação e
projecto bem concreto que te propomos de
imediato e com cardcter urgente.

-

Após os reiterados pedidos que D. Ximenes fez em
Lisboa a Luís de França no inicio de Setembro, um conselheiro internacional foi contratado pela OIKOS e chegou a
Darwin em 15 de Setembro. Enda Byrne - irlandês - que
já esteve na Somália, no Sudão, nos Grandes Lagos, no
Kosovo e dedicou toda a sua vida a ajuda de emergencia,
criou imediatamente contactos com os organismos das
Nações Unidas , outras ONG e Bispos locais.
Ainda em Danuin a OIKOS optou pela ligaçáo com uma
organização local a Timor Aid dirigida por um chileno casado com uma Timorense - Maria do Céu. Aí foi estabelecido um escritório da OIKOS. Agora já em Dili a OIKOS tem
um escritório onde trabalham actualmente uma médica pordestacada por um ano pelo
tuguesa Dra Conceição
Ministério da Saúde em Portugal e Paul Murphy um médico
canadiano que já trabalhou no Sri Lanka, um voluntário australiano recomendado pelo Bispo de Darwin e um ex-seminarista Timorense, Basílio, constituem a equipa neste
arranque do projecto.

-

A médica portuguesa Ana Santana contratada pela
OIKOS, que se encontra em Dili desde a entrada de Enda
Byrne no território, fez um primeiro levantamento das
necessidades de saúde em cinco zonas. Estas zonas foram
escolhidas em conversações entre o nosso representante e
os elementos do CNRT. Assim a OIKOS prepara um projecto de reconstrução para Ermera; Aileu; Same; Ilha de
Ataúro e Maubisse.
Em cada um destes distritos será necessário um médico, uma enfermeira, um logistico e dois peritos em agricultura. Com efeito a agricultura e a outra componente do projecto da OIKOS nesta primeira fase de seis meses. Existem
sementes suficientes na região. Umas vem da Austrália,
outras tem de vir da Indonésia e outras são possíveis obter
no próprio território de Timor. O trabalho da equipa é sobretudo a distribuição e o fornecimento de material base de trabalho agrícola e assegurar transportes, pelo que já foram
compradas algumas viaturas em segunda mão na Austrália
assim como duas motoretas.
A OIKOS contratou entretanto um agrónomo australiano
e dois agrónomos timorenses formados na Indonesia. O
programa contempla de imediato a constituição de cooper-

ativas de agricultores, assim como os primeiros ensaios
para a concretizaçao de sistemas de micro-crédito.
A organização local Timor Aid que ate agora foi organização de luta pelos direitos humanos pediu auxílio na formação do pessoal para a passagem de organizaçAo de luta
para organizaçao de trabalho no terreno. O Dr. Jeremias
Carvalho especialista da OIKOS na farmação de formadores segue para Dili nos primeiros dias de Novembro
para asseguarar esse trabalho. Para trabalho semelhante e
a pedido do Bispo local, Tomázia Santa Clara do Graal
será colocada pela OIKOS em Timor e afim de ajudar um
Movimento local laico denominado Manalou Institute a se
inserir no processo de reconstrução.
A OIKOS procura um coordenador português que possa
substituir dentro de poucos meses o actual representante
Enda Byrne e continua à procura de médicos e enfermeiros
portugueses. Condições: disponibilidade mínima de seis
meses e conhecimento fluente de inglês. No trabalho contínuo de coordenaç80 o inglês é imprescindível. Todos os
dias Ross Mountain (das Nações Unidas) reune ao fim da
tarde em Dili o pessoal humanitário e tudo se passa em
inglês entre os representantes da 50 ONG já presentes no
terreno assim como das 10 organizações da UN. O povo
que quer ser ajudado continua a preferir os portugueses,
mas para bem deles os técnicos tem de falar a língua
administrativa internacional. A DP Ana Santana que deve
regressar em breve a Portugal contará porquê.
A OIKOS procura apoios financeiros junto da ECHO em
Bruxelas e junto das autoridades das ilhas Baleares. Mas
precisa de todas as ajudas para este arranque.
O Sindicato dos Futebolistas associou-se ao nosso projecto e vai apoiar o distrito de Same em coordenaçáo com
o Barclays Bank; a cooperativa de Lourosa e as ilhas
Baleares vão apoiar o distrito de Aileu.
Agora propomos que o Movimento Metanoia apoie o
projecto da Ilha de Atauro.
Esta ilha fica a 30 Km a norte de Dili e tem uma população residente de 7 300 pessoas. O posto de saúde está
intacto e a funcionar. Não teve médico durante um ano.
Uma unidade de 6 camas era atendida por 6 enfermeiros.
A Nova Rede a seu pedido associou-se A OIKOS numa
campanha de recolha de fundos para Timor. Em todos os
balcões desse banco se encontra a placa explicativa do
projecto "Por Timorn, Essa será uma forma directa de contribuir para o trabalho da OIKOS em Timor Loro Sae ou
pelos meios que a coordenadora do Metanoia achar mais
conveniente. No acto de entrega do donativo a agência
bancária entrega-te um documento para os impostos.
Como em todos os projectos a OIKOS prestar8 contas
e informações sobre as opções tomadas e sobre os objectivos alcançados.

lsaac de ~'Étoile

i

' Menos conhecido do que São Bernardo Guilherme de Sáo Thierry ou Aelred de
Revaulx o Atede da Estrela na Diocese de Poiteffi ocupa igualmente um lugar eminente no sec XII seculo de ouro da literatura monastica nomeadamente cisterciense
Ingles formado nas melhores escolas do seu tempo Isaac e simultaneamente um teologo sensato um subtil literato e um mestre espiritual atento as necessidades da sua

comunidade Dai a profundidade do seu ensino digno de um verdadeiro discipulo do
Abade de Claraval
(Isaac de I Etoile Sermons t III ~SourcesChretiennes n939u Pans Cerf 1987
pp 282-295 Trad por Jose Rosa)

1. aDo Oriente os Magos vieram a Belém, e t c ....
~ Importa,
pois, atender ao nosso tema e ver brevemente o que se
esconde de tropológico sob a superficie das palavras: o que
significam o Oriente, o céu, a estrela, a adoração do Menino,
os três Magos, os três presentes? Certamente, não pensamos
que isto seja para vós desconhecido ou inédito. Contudo, não
achamos sobrecarregar-vos muito ao apresentar-vos coisas
que já sabeis ou pondo ao vosso serviço o vosso próprio bem.
2. Numa palavra, o Oriente é, pois, a dispensaçao da misericórdia divina; o céu e alma realizada na vida espiritual; a
estrela é a fama de uma boa reputaçáo; Belém é a companhia de um santa comunidade; o Menino Jesus é a idade espiritual; os três reis Magos são os convertidos, os tentados e os
provados; adorar o Menino significar aperfeiçoar cada idade
da vida pela prática da vida religiosa; quanto aos três presentes: a mirra representa a mortificação da carne, o incenso
a devoção na oração, o ouro, o lazer da contemplação. Eis
que, por assim dizer, atirámos desde já alguns grãos donde
crescerá o que se esconde na raiz deste sermão. Temos,
pois, de ver como tudo isto se articula. 3. «Do Oriente, etc.n
Os Magos vêm «do Oriente para Belém» quando, pela d i ç
pensação da misericórdia divina que os visita «do alto)), os
fiéis - sejam eles convertidos, tentados ou provados - se
associam a uma santa comunidade. Ora, os convertidos estão
no ponto de partida, os tentados progridem, os provados
alcançam a perfeição. Os convertidos são, pois, os iniciantes,
os tentados os perficientes, os provados 'proficientes ou perfeitos. Eles vêm a cidade porque todo o membro de uma
comunidade ou é um convertido enquanto noviço, ou é tentado enquanto já avançou um pouco ou, enquanto provado, é
um ancião chegado a maturidade. 4. Note-se que foi dito que
três, e não menos de três, encontraram o Menino Jesus e o
adoraram, pois quer os convertidos quer os tentados, se não
forem provados não alcançam «a medida da idade da plenitude de Cristo)). Donde que no Livro da Sabedoria seja
chamado ((bem-aventurado)) não o que sucumbe, mas o que
((suporta a tentação, porque quando tiver sido provado receberá a coroa da vidan. 6. Com verdade se diz que eram três
Magos, porque o povo dos gentios, aproximando-se da fé,
aprendeu a confessar Deus, Trindade indivisa. Ou então,
eram três porque os adoradores de Deus devem possuir as
três virtudes principais, a fé, a esperança e a caridade. Ou
ainda, eram três porque os que desejam ver a Deus devem
guardar do mal o seu pensamento, o seu discurso e o seu
agir, e ocupar com o bem a sua memória, a sua inteligência e
a sua vontade. Ou ainda, vieram os três com três presentes
porque, alcançando a fé o povo dos gentios, trouxe consigo as
três disciplinas naturais, a saber, a Física, a Ética e a Lógica,
ou seja, as ciências da natureza, as dos costumes e as da
razão. 6. ((Ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra.))
O ouro convém ao rei, o incenso oferece-se a Deus, os corpos dos mortos são embalsamados com mirra.
Verdadeiramente, não deixa de oferecer os três presentes a
Cristo aquele que o reconhece como único e verdadeiro Deus,
verdadeiro rei e verdadeiro homem, e crê na verdade que ele
foi realmente morto por nós. Ofereçamos ouro ao nosso rei:

AS almas dos iustos, enquanto sedes
da ~abedoria,'levamdiante de si a estrela, isto
é, a fama, porque Uma lâmpada não pode Ser
escondida ((sob O alaueire)). mas deve
brilhar ((diante dos hÒmens,' para que eles
reconheçam as suas boas obras)).

acreditemos que d e reina em tudo. Ofereçamos incenso: confessemos que ele 6 verdadeiro Deus e criador de todas as
coisas, existindo sem ter tido começo. Ofereçamos a mirra:
não duvidemos que d e tenha assumido um corpo mortal para
a nossa salva@o. 7. Ou, entao, o ouro designa o brilho da linguagem, donde a palavra de Salomao: «Um admirável
tesouro reside na boca do sdbiou; o incenso, uma oraçao pura
que acompanha a compunção do coraçao, a mirra, a mortificação da carne. Oferecemos-lhe outro quando atribuímos à
sua graça o facto de julgarmos e de nos exprimirmos como
convém. Oferecemos-lhe incenso quando nos apresentamos
na nossa oração com um coração contrito e um espírito humilhado, dizendo com o salmista: #Que a minha oraçao se eleve
como o incenso diante do teu olhar, Senhor,. Oferecemos-lhe
a mirra quando mortificamos aos desejos da nossa carne, por
seu amor. cum~rindoesta oalavra do ADÓS~OIO:
~MortificaiOS
VOSSOS mkrnbrÒs que estãÒ sobre a teria: fornicação~,etc. 8.
Os três Magos vêm pois, mas precedidos de uma estrela
brilhante, isto 6, tendo por precursor a fama de uma boa
reputação. Esta estrela reconhece-se nas bandas do Oriente
e no céu, porque não pode brilhar se não recebe a luz que a
misericórdia divina dispensa. Mas nem mesmo do Oriente
receberá a luz se não estiver fixa nas almas de perfeita
religião. 9. Com efeito, as lâmpadas das hipócritas, se pareciam luzir um instante, logo justamente morriam pelas suas
próprias trevas, porque nao recebiam a luz do Oriente, mas de
si próprias. As almas dos justos, enquanto sedes da
Sabedoria, levam diante de si a estrela, isto é, a fama, porque
uma lâmpada não pode ser escondida «sob o alqueire~,mas
deve brilhar ndiante dos homens, para que eles reconheçam
as suas boas obrasw, etc. 10. Esta estrela reconhece-se, portanto, pelo fulgor de três raios, quando se manifestam quer a
pureza do coração, quer a eficácia da palavra, quer a rectidão
do agir. Eis os raios cujo esplendor ilumina o céu, penetra o ar
e faz saltar a terra. Faz saltar a terra, quando os exemplos dos
bons estimula os homens. Penetra no ar quando os demónios
se entristecem com o retorno.dos justos. Ilumina o céu quando as potências angélicas se congratulam na companhia dos
santos. Sob a cintilaçao, e precedidos desta estrela, chegam
Cr cidade os convertidos, nela permanecem os tentados, e ai
reinam os provados. 11. preciso dizer algumas palavras
sobre a situação da cidade, a fim de mostrar como as realidades convêm ao lugar e o lugar as realidades. Esta ncidade
está disposta em quadrado» a fim de se manter firme. No
primeiro dos seus ângulos estio as santas moçdes dos afectos; no segundo os pensamentos puros; no terceiro as obras
da virtude; no quarto as virtudes destas obras. E esta ordem
também importa. 12. Em primeiro lugar, as santas moçdes
dos afectos, sem os quais a virtude não obtem este nome,
nem a obra adquire merito, nem o pensamento alcança fruto.
Em segundo lugar, os pensamentos puros, porque aquilo que
queremos com ansiedade também o pensamos com
ansiedade; e se o pensamento não examina o que lhe sugere
a afectividade, isto é, a vontade, a obra será considerada falhada e a virtude incerta. Em terceiro lugar, as obras, sem as
quais o afecto e considerado ineficaz, o pensamento vago, a

virtude nula. As virtudes estão dispostas no quarto ângulo
porque, tirando a sua firmeza dos três outros, completam o
quadrado e assim mantêm estAvel o edifício da cidade. 13.
Esta cidade também tem três portas de cada lado. Para a
afectividade elas s i o o medo, a dor e o amor: medo dos supiicios, dor pelo atraso do reino, amor que desperta o desejo de
eternidade. Para os pensamentos são o conhecimento, a
meditação, a contemplação: conhecimento de si, meditação
da morte, contemplação da vida. Para as obras são a paaência, a misericórdia, a compunção: paciência para suportar os
males, misericórdia na generosa partilha dos bens, compunção na purificação das faltas. 14. Para as virtudes são a
prudência, a justiça, a temperança: a prudência dita a justiça
o que ela deve fazer; a justiça dispõe o que a prudência mandou; a temperança impõe uma medida às forças de uma e de
outra e não se afasta da via média. Com efeito, a prudência
diz respeito o conhecimento das realidades, a justiça a sua
administração, a temperança a sua medida, para que aí não
haja nem falta nem excesso. 16. Eis pois as fortificações da
cidade da santa religião, firmemente fundada, e na qual o
Menino Jesus, isto é a idade espiritual, é alimentado, instruido, levado a sua plenitude. Ele e alimentado quando criança,
instruido na adolescência, e atinge a perfeição na idade do
homem, ou seja, quando cresce «como um homem perfeito,
a medida da idade da plenitude de Cristo.» Criança, é alimentado com a doutrina; adolescente é instruido na ciência;
na idade do homem atinge a perfeição na experiência. 16. k
quatro idades do homem correspondem também as quatro
estações do ano e as quatro espécies de encantos que Ihes
são próprios. De facto, a Primavera tem o seu encanto: o concerto das aves; o Verão o seu: a beleza das flores; o Outono
o seu: o perfume dos frutos; o Inverno o seu: o sabor dos
grãos. O primeiro agrada aos ouvidos, o segundo aos olhos,
o terceiro as narinas e o quarto ao paladar. 17. Assim, de
acordo com estas quatro idades, existem no homem quatro
graus de progresso. O progresso da infância consiste na
escuta do ensino; o progresso da juventude no desejo de rectidão; o progresso da idade viril no cumprimento da boa obra;
o progresso da velhice na experiência da virtude. 18. Por conseguinte, na cidade. que estivemos a descrever busca-se o
Menino Jesus para o adorar tantas vezes que, na comunidade dos justos, o crescimento espiritual inicia-se nos convertidos por meio de santas disciplinas, toma forma graças
aos bons costumes dos tentados, adorna-se de virtude nos
provados. Deste modo, nao há nada de inconveniente no
facto de estas três es@cies de pessoas lhe ofereçam três
presentes: o ouro, o incenso e a mirra; porque os convertidos
e iniciantes oferecem a mortificação da carne, os tentados e
perficientes, oferecem a devoção na oração, os provados e
perfeitos oferecem o lazer da contemplação. 19. Vamos também nós conjuntamente, irmãos, para esta cidade que e a
casa do pão «da vida e da inteligência)); alimentemos deste
pão da doutrina a nossa idade espiritual, domando o adversário do espírito, isto é, a carne; instruamo-lo implorando o
socorro divino, progridamos degustando e vendo «quão doce
é o Senhor)). «A ele a honra...)).

Assim, de acordo com estas quatro idades,
existem no homem quatro graus de progresso.
O progresso da infância consiste na escuta
do ensino; o progresso da juventude
no desejo de rectidão; o progresso da idade
viril no cumprimento da boa obra;
o progresso da velhice na experiência
da virtude.

Ximenes, o mensageiro

Da entrevista com
Roque Rodrigues,

Miguel Sousa Tavares,
i n Grande Reportagem, Outubro 99.
Este é o bispo que escolheu ficar ao lado do seu povo,
este 6 o bispo que viu morrer e matar e que nunca desertou,
este é o bispo que conhecèu o medo e o rosto da Besta, este
e O bispo a quem mandaram calar e que nunca se calou. Este
6 o bispo a quem recomendaram diplomacia e ele percebeu
verdade, a querri aconselharam prudência e ele entendeu
coragem. Este 6 o bispo que, como Cristo, nunca virou as
costas ao seu povo mesmo quando o próprio Papa, desembarcando em Díli, lhe virou as costas a ele.
Na Única vez que me encontrei com D. Ximenes Belo,
quando um padre o trouxe até mim para mo apresentar e ele
estava com aquele sorriso luminoso que só pode ser um dom
divino, eu estendi-lhe a m%o para o cumprimentar, mas
durante um breve instante estive quase a fazer o que nunca
me teria imaginado a fazer: ajoelhar-me e beijar-lhe a mao.
Não o anel, mas a mão.
D. Carlos Ximenes Belo representa uma Igreja Católica
que eu me desabituei de reconhecer. Mas que sei que existe
porque a vi - na índia, em krica, no Brasil onde os homens
da Igreja sofrem junto dos miseráveis e sorriem como se
essa fosse a chave da alegria, uma Igreja onde até a liturgia
parece ser diferente, nenhum gesto parece ser inútil e todas
as palavras ditas falam sobre o mundo dos homens.
Apesar de todo o sofrimento que presenciou e de que foi
testemunha imprescindível, D. Ximenes Belo teve, pelo
menos, a compensação de ter sido Útil e de ter sido escutado, ao ponto de receber, por Timor, o Nobel da Paz. O seu
antecessor na diocese de Dili, Dom Martinho da Costa
Lopes, nao teve, todavia, a mesma recompensa: nenhum
grande do mundo lhe prestou atenção, nem nenhuma CNN
lhe deu voz e, quer o Vaticano quer o Governo português,
ignoraram-no praticamente. Como D. Ximenes, ele representava o único refúgio e consolo dos timorenses, mas os tempos eram particularmente duros, a repressão era imensa.
Timor estava fechado ao mundo e em Portugal era tratado
pela classe política como assunto encerrado. D. Martinho
viria a morrer em Lisboa, sozinho, ignorado e praticamente a
fome. É justo lembrá-lo, na hora em que tambem se presta
homenagem ao seu sucessor.
Através de D. Martinho e de D. Ximenes, a Igreja Católica
escreveu em Timor uma das rhais nobres e heróicas histórias
da sua longa história. Quando todos partiram, a Igreja ficou.
Quando todos se calaram, a Igreja falou. Quand~todos desistiram, a Igreja resistiu. Em 1975, quando a Indon6sia invadiu Timor, havia 30 por cento de católicos entre os timorenses; hoje, há 85 por cento. Porque a Igreja de Timor esteve
sempre ao lado dos que tinham fome e sede de justiça. E a
liçao dos bispos de Timor é esta: afinal, o Reino de Deus é
deste mundo.

-

-

representante em Portugal do CNRT,
i n Vida Mundial de Outubro 99
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V.M. E quanto à questao do petróleo? O acordo entre
a Austrália e a Indonésia, que deixou Timor de fora, está
neste momento suspenso. E a partir de agora? Certamente
será uma das principais fontes de recursos com que Timor
Loro Sae vai poder contar...
R.R.
O petrdeo embebeda. Portanto, numa primeira
fase, nós achamos que 6 preferível, do ponto de vista mental, n i o contar com ele. O nosso povo tem sobrevivido sem
petróleo, tem sobretudo uma tradição agrícola. Ninguem estd
a p6r de parte os recursos do petróleo e de gás que siio nossos. Esta 6 uma questáo delicada e 6 óbvio que já merece
reflexa0 por parte da direcçiio do CNRT, mas, por se tratar de
uma questao delicada, exige estudo e manuseamento delicado. A validade daquele acordo obviamente está posta em
causa. Nllo vamos abdicar dos recursos de petróleo e de gás
que nos pertencem. Agora, nllo vai ser com eles que nós
vamos definir o arranque de Timor-Leste. Este vai ser feito
fundamentalmente com a agricultura, com a experiência que
o nosso povo tem, de tirar partido dos recursos.
V.M. O turismo tambem é uma peça-chave?
R.R. Sim. Há provavelmente cinco ou seis pontos de
receita para um Timor-Leste independente. Um deles é o
caf6; o turismo é outro, e ainda os recursos naturais, como o
gás e o petróleo. NAo será também muito difícil reintroduzir e
dar uma exploração rendível ao gado, apesar da destruiçio
maciça - mais de 90 por cento do gado bovino foi destruido.
Mas isso n%o s i o propriedades da família
V.M.
Suharto, na sua maior parte?
R.R. Estilo abandonadas, ou vao ser abandonadas.
V.M. Entao haverá uma "nacionalização" desses bens?
R.R.
É difícil dizer que vai haver uma nacionalização,
no sentido em que o Estado vá ficar com tudo. Nós nao queremos um Estado hipertrofiado em ~ i m o rSe
. as propriedades
foram tomadas legalmente, niio as vamos confiscar violentamente. Haverá uma comissao que vai estudar a terra, e essa
comissllo provavelmente integra tudo o que é sistema de
Justiça. Por isso 6 que a formulaçio será ter um sistema de
administraçllo imparcial de justiça. Em vez de ser Timor a
administrar a justiça, provavelmente será a própria ONU a
fazê-lo. Esta e uma forma possível para evitar violência e
injustiça.

-
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"Um olhar de esperança
sobre Timor Loro Sae"
Manuela Silva
in Além-Mar, Outubro 1999.

[...I
A tragédia de Timor Loro Sae [...I é um campo fértil onde
irão nascer - e já despontam - flores de esperança de
uma humanidade que aprende a tomar consciência da sua
dimensão planetária, solidária e responsável por toda a vida
na Terra.
Com a tragédia de Timor, os meios de comunicação
social aprofundaram a sua missão de dar voz (com risco de
vida para alguns) aqueles que dela carecem para poderem
viver como gente e foram catalisadores poderosos da mobilização colectiva em defesa daquele pequeno povo maubere.
Com a tragedia de Timor Loro Sae, as ONG internacionais de ajuda humanitária compreenderam melhor as suas
potencialidades e, sobretudo, deram-se conta da sua
impotência para ir ao encontro de situações-limite como esta
e com isso terão aprendido a dotar-se de melhores recursos
para o futuro.
[...I Com a tragedia de Timor Loro Sae, cresce a esperança de que, a uma geração que, no rescaldo da Guerra
Mundial, soube proclamar uma Carta dos Direitos Humanos,
suceda uma outra geração - a nossa - que encontre os
caminhos eficientes de a pôr em prática.
Acredito que sobre os escombros de Timor Loro Sae e o
sangue das vítimas inocentes irá crescer um povo livre e
independente, capaz de ser sinal para o mundo de que o
Reino de Deus está no meio de nós e os seus frutos se
chamam paz, justiça, amor e liberdade.

Pinochet: a arte da Lei
Robert Badinter
in Nouvel Observateur, 14 Outubro 1999.

Pela sua precisão, pela sua sobriedade, pela Iímpida
clareza dos seus motivos, a decisão do juiz londrino Ronald
Bartle , que obriga o antigo ditador a esperar no Reino Unido
até que o Governo decida sobre o seu destino, é um modelo
do género. Longe de paixões partidárias,
Existe um género literário ignorado do publico: o das
decisões de justiça. Contudo, em certos casos, a respectiva
redacção está nos limites da arte literária. A leitura dum julgamento bem apresentado, onde se conjugam o rigor do
raciocínio e a clareza do estilo, sempre me deu um prazer tão
vivo como um soneto renascentista. Era bom que houvesse
um júri por ano, para apreciar a melhor decisao de justiça.
Propor-lhe-ia já um premio para o juizo tornado público a 8 de
Outubro de 1999, pelo magistrado Ronald David Bartle, no
caso "Reino de Espanha contra Augusto Pinochet".

A minha escolha também se deveria Ci satisfação causada pela própria decisão. O juiz inglês reconheceu a validade
do pedido de extradição introduzido pelo juiz espanhol
Garzón contra o velho ditador do Chile. Salvo decisão de
apelo em contrário, Pinochet deve ficar sob a alçada da
Justiça até que a sua sorte seja decidida pelo Governo
inglês, em consequência do processo judicial.
Mas a minha apreciação do julgamento toma em conta
outros elementos, para além do dispositivo jurídico. Bartle
quis marcar, nesta circunstância excepcional, as exigénaas e
os limites exactos da missão do juiz. Fez um trabalho de pedagogia judiaária, num caso que, segundo a sua expressão,
"suscita uma enorme atenção do publico, dentro e fora do
Reino Unido, e provoca grandes emoções e paixões".
De acordo com a cultura anglo-saxónica do "precedente",
Bartle lembrou o que tinha declarado um dos lordes magistrados da Câmara dos Lordes numa decisão anterior: "O
pano de fundo deste caso é que as pessoas que têm convicções políticas de esquerda consideram Pinochet como o
arquétipo do diabo; e as que têm convicções de direita
acham que ele foi o salvador do Chile. Não é demais a
firmeza que devemos usar para sublinharmos que não temos
nada com isso. Se algumas pessoas consideram que a nossa
missão é uma escolha entre os dois lados segundo a nossa
preferência pessoal ou a nossa inclinação política, estão
completamente enganadas."
O carácter desta missão é sublinhado por Bartle "com
pena de ter que o fazer, devido a publicação na imprensa de
um ou dois artigos estúpidos, e também devido A importância
do debate na opinião pública e de dedarações feitas por personalidades importantes" (alusão transparente a Thatcher).
Diz o juiz: 'A minha decisão neste caso será fundada sobre a
lei, e sobre a lei somente, segundo o nosso juramento de
'fazer justiça a todas as pessoas, segundo a lei e os costumes do Reino, sem medo nem favor, sem inclinaçllo ou
intenção de prejudicar'."
Quanto aos limites do seu poder: "Devo esclarecer que
este processo não tem por objectivo decidir da culpabilidade
ou da inocência de Pinochet, face As acusações levantadas
contra ele. Trata-se de decidir se estão reunidas as
condições que me obriguem a ordenar que o senador
Pinochet seja obrigado a esperar pela decisão do secretário
de Estado sobre o pedido de extradição. A decisão final
quanto a extradição para Espanha pertence ao secretário de
Estado e não as instâncias judiciais."
uma lição de ética judicial. Uma chamada de atenção,
simples e forte, de um magistrado, para os princípios
essenciais. O juiz não deve tomar em consideração as
paixões políticas nem a emoção do público. A sua função
é aplicar a lei. Quando se trata de uma extradição, terg que
ter extremo cuidado em não deixar filtrar, por pouco que
seja, qualquer convicção sobre a culpabilidade ou a
inocência do interessado. O juiz só deve determinar se as
condições legais requeridas para a extradição estão presentes. Quanto a decisão de extradição, pertence ao poder
do Governo, não do juiz. A apreciação da culpabilidade de
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Pinochet pertence a Justiça espanhola e n i o aos magistrados ingleses.
Sangue-frio face à opiniao pública, sobriedade nas
declaraçdes, rigor de raciocínio, autolimitação no exercício
dos poderes - ai estão outras tantas virtudes cardiais para o
exercício da função de juiz em democraaa.

Um caso concreto diz mais de mil
palavras
in Aicro Credito, Boletim da Associação Nacional de
Direito ao Crédito,no 2 , Setembro 1999.
Foto de Nelson Garrido, in Vida Mundial, Outubro de 1999, p.42

mas tem tido dificuldade em conseguir comprar os materiais
necessários para o poder terminar. Conta com algum apoio
financeiro do grupo de amigos com quem vive, a que junta
rendimentos e 'biscates" pontuais.
Fez um curso (remunerado) sobre construção e
reparação de instrumentos musicais de corda do Projecto
NOW, tendo sido a melhor aluna. Está a frequentar um curso
de Gestão integrado no mesmo esquema de formaçiio.
O seu gosto pela música e o sucesso que teve o curso,
levou-a a apresentar um projecto de negócio ao IEFP ao abrigo do programa de criação do próprio emprego, em que se
propbe criar uma empresa para a construção e arranjo de
instrumentos musicais de corda. O projecto, já aprovado
(embora ainda não se saiba quando vai receber o subsidio),
é complementado com o apoio da FDCHP que lhe cede, temporariamente e a título gratuito, um bom espaço na Ribeira.
Os instrumentos v i o ser vendidos a escolas, tunas, ranchos,
mas também a turistas. O mercado espanhol não está fora da
sua estratégia. Os seus produtos não têm concorrentes: o
que existe são instrumentos feitos em série sem qualidade,
ou instrumentos de topo de gama, como os que executa o
seu professor (artesao) e animador local escolhido pela
ANDC para acompanhar este caso.
Os 350 contos que pediu emprestado vClo, não só permitir-lhe criar o seu próprio emprego, como fazer um trabalho
de que realmente gosta. Trata-se de um projecto inovador
que tira partido da tradição portuguesa. A motivaçio da candidata e o apoio do animador da ANDC são bons argumentos para acreditar no sucesso do projecto e, através dele, a
Marisa poderá obter a segurança financeira que lhe permitirá
terminar o curso."

Fátima é Alienadora e Anestesiante
in Público 21 Novo 99: Apreciação do livro do Pe. Salvador
Cabral, paroco perto de V. N. de Famalicão,
" Fatima nunca mais, ou nunca menos ?" (Resumo)

"Quando este boletim chegar as suas maos já uma dúzia
de pessoas terá iniciado a actividade económica com que
sonhou nos últimos anos e para a qual se preparou nos $timos meses."
O boletim descreve três destes casos. Entretanto, a Vida
Mundial de Outubro 99 entrevistou quatro dessas pessoas,
apresentando as respectivas fotografias, do fotógrafo Nelson
Garrido. Vamos reproduzir, do boletim, um caso de apoio da
ANDC; e da Vida Mundial uma das fotografias da referida
reportagem, que nos foi gentilmente cedida pelo Autor.
"Marisa é uma jovem desempregada sem apoio finitnceiro
dos pais. Frequenta o último ano de escultura da ESBAP,

Embora garantindo que n8o está contra a mensagem de
Nossa Senhora, enquanto apelo a conversão das mentes e
do coração, náo esconde que Fátima está muito longe do que
devia ser. Considera que muito do que se passa no principal
santuário mariano português é fruto do subdesenvolvimento
cultural em que vivemos. O Pe. Salvador Cabral é pároco na
diocese de Braga, e pediu ao arcebispo primaz, D. Jorge
Ortiga, que escrevesse o prefácio do livro; ainda não obteve
resposta. Mas o autor garante que o livro será publicado
independentemente da autorizaçlio ou nCio da hierarquia da
Igreja bracarense.
Crente no "mistério" de Fátima, o padre diz, contudo, que,
sem o Evangelho, o fenómeno pode ser um grande espaço
de perversidade, de alienaçao e de condenaçao. Em contrapartida, sugere uma evangelização do espaço, para que o
santuário se transforme num dos caminhos possíveis para a

salvação divina. Fátima, neste momento, e quase só piedade
popular - piedade que deve ser respeitada, porque A culpa
de padres e bispos, que n i o esclarecem as pessoas. N i o
parece aceitável que muitos católicos façam dezenas de
peregrinações ao santuário, mas na sua terra não entrem
sequer na igreja. A missão imediata da Igreja e esclarecer os
crentes.
Sem pretender responder com este trabalho ao Pe. Mário
Oliveira, autor de 'Fátima nunca mais", o Pe. Salvador Cabral
deseja apenas mostrar que há coisas boas e más no principal espaço de devoção dos portugueses. Muita coisa ali
deixa transparecer uma religião muito superficial, sem conteúdo da Boa Nova, caminhos de negatividade e superstição.
Há outros aspectos, positivos, como o apelo a conversão e a
purificação interior, que é necessário impulsionar.
Muitas das referências feitas pelos pastorinhos são fruto
da catequese que se ensinava na altura. A beatificação do
Francisco e da Jacinta e um reconhecimento da sua fé embora haja muitas mais crianças que deveriam ser canonizadas pela vida de sofrimento que levam.
Certo de que a opinião que defende é partilhada por outros padres, o Pe. Cabral acredita que e preciso que Fátima
cheire menos a velas e a incenso e mais a Evangelho. Para
procurar a mensagem de Maria, não e preciso ir, em primeiro
lugar, a Fátima, mas sim aos Evangelhos.
Para o santuário, propõe uma pastoral ajustada, de acordo com o espírito renovador de Vaticano II, pondo fim aos ritualismos que são fruto do baixo nível cultural e da alienação
religiosa.
A devoção a Maria não se pode tornar uma pedra de
tropeço no encontro com Cristo. Só assim destruiremos a
Fátima alienadora e anestesiante, e construiremos a Fátima
da liberdade e da alegria.

Revolta no Trabalho
Maria de Lourdes Pintasilgo
in Visão, 18 Novembro 99(Extracto)
A competitividade tem limites: transformá-la de meio em
fim e não só cientificamente ignaro como eticamente
irresponsável.
No dia 9 de Novembro, um trabalhador, após 13 anos de
um emprego de trabalho sem limites, demitiu-se explicando
que a sua Única razão vinha do desejo de "beneficiar do seu
direito constitucional a vida, a liberdade e a felicidade". Este
trabalhador lançou ao rosto do mundo a denúncia sobre as
condições em que se realiza, actualmente, o trabalho.
Trata-se de Michel Camdessus, director do Fundo
Monetário Internacional...
São milhões os seres humanos que gostariam de fazer o
mesmo, presos como estão a uma autêntica exploração que
apenas Ihes assegura os magros recursos com que dificilmente sobrevivem. Insisto, porém, no trabalho no nosso

tempo porque hoje d e vem marcado de uma nova opressio.
Para muitos n i o A já a alienação para garantir a sobrevivencia que está em causa, mas A a alienação pelas exigências
da "carreira" e do contexto desumano em que se desenvolve.
E serão esses que irão moldar o trabalho do futuro, se
tornarão modelos sociais e acabarão por intensificar a alienação de todos. Os golden boys dos anos 80 extravasaram
das Bolsas financeiras, invadiram todas as instituições e
transformaram-se em adoradores do bezerro de ouro.
A que chegou a sociedade para o trabalho se tornar
incompatível com a felicidade, com a liberdade e com a
própria vida? S4o horários semanais muito superiores ao que
a lei permite, e o desprezo pelos filhos na primeira infância ou
em situação em que a presença dos pais e necessária, é o
ambiente em que s6 são valorizados os que passam horas
infindáveis na empresa ou na instituição, é a conhecida lei de
Parkinson em que, tal como os gases face aos espaços que
os contêm, o trabalho tende a expandir-se ate ocupar todo o
tempo disponível. É a 'cultura da empresa" a querer sugar
todas as motivações e toda a capacidade relaciona1 das pessoas - a minar afinal a diversidade de empenhamento da
cidadania. Violência a que o trabalho submete as pessoas,
ataque a própria dignidade da pessoa humana, ignorancia
deliberada das dimensões afectivas, não-lucrativas da vida.
O trabalho tornou-se facilmente a presa da competitividade. A coberto das exigências que esta acarretaria, sacrificam-se os valores do convívio, do dom gratuito, do cuidado
que nos merecem os outros, mesmo daqueles por quem
somos directamente responsáveis. A competitividade tem
limites: transformá-la de meio em fim e não só cientificamente
ignaro como eticamente irresponsável.
Não há trabalho que esgote o estatuto social da empresa.
Se e certo que as pessoas são, em grande parte, socialmente reconhecidas pelo trabalho que realizam, é chegado o
momento em que, tal como aconteceu com o reconhecimento social pelo nascimento, também essa definição se vai
tornar obsoleta, redutora, anacrónica. É que na sociedade de
hoje cada pessoa encontra - se na encruzilhada de múltipias actividades pertencentes a esferas diferentes; e e na
possibilidade de se movimentar ai, cruzando experiências,
saberes e afectos que reside a sua grandeza humana e a sua
contemporaneidade.

sob o esplendor da Tua face
Maria Adelaide Pinto Correia

i

com as palavras de

Poesias do Advento e do Natal
por Edmont Jeanneret, da Igreja Reformada,
em 1953
(Falam algumas figuras biblicas deste tempo litúrgico. Vamos
tentar traduzir, não deixando de vos oferecer os originais)

Na hora em que julgas que se perdeu a tua oração
Caindo como um eco no Templo deserto,
E que dizes: "Os perfumes oferecidos são fumo
Nada mais do que fumo! e que recai sobre a minha cara"

Au rnornent que tu crois ta prière perdue,
Retornbante en écho dans le Temple désert,
Et que tu dis:
"Furnée est le parfurn offert,
Rien que furnée ! et sur ma face,rabbattuen;

E olhas para as tuas mãos estendidas
Como ramos secos pelo vento de inverno
- Se tu soubesses! ... O céu já se abriu
E um anjo inclina para ti a sua vinda!

Et regardes tes rnains devant toi étendues
Cornme rarneaux ridbs par le vent de I'h'iver
- Si tu savais! ... Le ciel de# s'est entr'ouvert
Et un ange vers toi incline sa venue !

Toda a aurora estremece seguindo a sua passagem;
O ar de seda treme nas pregas do seu rasto...
Só tu, o eleito de Deus, te julgas por Ele abandonado!

Toute I'aube s'erneut derriere son passage;
L'air soyeux tremble dans les plis de son sillage ...
Toi seul, elu de Dieu. i'en crois abandonné !

Enquanto no rebordo da noite que já branqueia
Uma estrela de longas pestanas e que ainda brilha, se indina
Curiosa, para ver o teu olhar que se levanta.

Tandis que sur k bord de Ia nuit de@ blanche
Une Qoile aux longs cils encore vive se penche,
curieuse de voir ton regard se kver.

-
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O que é que o homem dá a Deus ? Um fiozinho de fumo!
E contudo, Deus aceita esse fumo tão ténue,
E sopra sobre a brasa do nosso amor moribundo.

Que donne I'hornrne à Dieu ? Un fikt de furnee !
Et pourtant ce parfurn si faibk, Dieu I'agrbe,
Soufflant sur k tison de notre arnour dkfunt;

Contra toda a esperança, Ele espera a resposta
A este amor, a esta graça que Ele pronunciou
Pela boca do anjo que desceu até ao fumo, tao escasso.
Mas quando vier Aquele que já está a porta,
Encontrará eco em nós, que O invocámos?
Encontrará acolhimento nos da Sua casa?
Ou apenas a cinza duma esperança morta?

Et contre tout espoir il espère r6ponse
A cet arnour, a cette grâce qu'il prononce
Par I'ange descendu vers ce rnaigre parfurn

Se ao menos pudéssemos esperar a Sua vinda
Seguros de que o seu Anjo não está longe de n6s,
Que na sua palavra se encontra a plenitude da alegria
E que ele diz aos nossos medos: Não tenhas medo!
Ah ! deixa o Senhor oferecer-te os Seus dons!
Deixa-o dar-te mais do que tu pedes,
Não repares na tua velhice.
Tu sabes que o Seu poder opera na fraqueza;
Ele faz de uma árvore morta o berço de uma criança.
Levanta os olhos: Veio um anjo para falar contigo !

Mais quand viendra celui qui se tient h Ia porle,
Trouvera-1-i1écho en nous qui I'invoquons ?
Trouvera-1-i1accueil en ceux de sa rnaison,
Ou cendre seukrnent d'une esperance morte ?
Au rnoins si nous pouvions attendre sa venue,
Assures que de nous son ange n'est pas loin,
Que pleine joie en sa parok est contenue
Et qu'il est dit a notre crainte: Ne crains point !
Ah ! Laisse le Seigneur te faire son offrande !
Laisse-k te donner plus que tu ne demandes,
Et ne regarde pas a ton age avance.
Tu sais qu'en Ia faiblesse opère sa puissance;
I1fait d'un arbre rnorl le berceau d'une enfance
Leve les yeux: Un ange est venu te parler !

3 - 0 ANJOQUE ANUNCIOU A ZACARIAS
Não tenhas medo ! O Senhor ouviu a tua oração.
Venho como a chuva sobre a poeira,
Porque o Senhor já lavrou o Seu campo.

Ne crains point ! ~ ' ~ t e r nexauce
el
ta priere.
Je viens cornrne une pluie au sein de ta poussière,
Car deja te Seigneur a labouré son charnp

Anuncio-te o filho que os profetas anunciaram;
A tua fronte toca o limiar duma festa eterna:
Eu sou a primeira palavra do cumprimento da promessa

Je t'annonce I'enfant qu'annonçaient les prophètes;
Ton front touche k seuil d'une éternelle fête:
Je suis k prernier rnot de I'accornplissernent.

A escuta do Senhor foi maior do que todas as tuas orações!
Cega, a tua espera ! Cego, o teu desejo ...
Mas sobre a tua alegria vai florir outra alegria,
E o seu fogo no mundo será a luz dessa alegria.

Exaucernent plus grand que toutes tes prières !
Aveugle, ton attente ! Aveugle, ton désir ...
Mais surta seule pie une autre va fleurir,
Et son feu dans le monde en sera Ia lurnière.

Anuncio-te o filho, maior do que os teus suspiros pediam.
Será animado pelo Espírito desde o seio da mãe;
Sobre os seus passos, Outros passos desconhecidos da terra,
Fá-Ia-ão estremecer duma infância de flores.

Je t'annonce I'enfant d'un plus vaste soupir,
Qu'anirnera I'Esprit des le sein de sa rnere;
Sur ses pas. d'autres pas inconnus de Ia terre,
D'une enfance de fieurs Ia feront tressaillir.

Chora, chora de alegria quando o vazio da tua vida era maior!
Das suas cinzas, um montão já frio,
Levantar-se-á uma chama em direcção ao Sol Nascente!

Pleure, pleure de p i e au plus vain de ta vie !
De sa cendre arnassee et déja refroidie
Une ftarnrne poindra vers le solei1 levant !

Oh Sabedoria de Deus, maravilha de loucura!
Saberás um dia a qual Segredo te liga
Este filho que o teu desejo embalou tanto tempo.

O sagesse de Dieu, rne~eillede folie !
Tu connalras un jour a que1 secret te lie
Ce fils que ton desir a bercé si longternps

Cúmplice dos anjos da guarda
Confidente do mistério
Que fará nascer na terra
O Deus do céu carregado de cadeias,

Complice des anges gardiens
Et confdent de ce mystère
Qui fera nalre sur Ia terre
Le DRu des cieux chargé de iiens,

Que claridade sombria na sua figura!
(Porque é na sombra que ele fica)
Pai cheio de graças, e que n i o tem nada
Senão este Filho de um outro Pai...

Quelle ombreuse clarté I'éciaire !
(Car c'est dans I'ombre qu'il se tient )
Père combY et qui n'a i i n
Que cet enfant d'un autre Pere ...

Tem sonhos, atravessados
Por uma Face das alturas, que derrama
Neve ardente sobre os seus olhos...

II a des songes que traverse
Une haute face qui verse
Sa neige ardente dans ses yeux ...

Oh mundo fechado.onde o anjo mergulha!
Toda a luz está nos sonhos
E o dia alumia-se por eles.

O monde clos ou I'ange plonge !
Toute lurnière est dans ses songes
Et le p u r s'éciaire par eux.
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Esses olhos cheios de um longo espanto
Que nem pestanejam, no circulo de luz
Amarela, traçada por uma lanterna de vigia
Posta em terra, ao lado do Menino.

Ces yeux remplis d'un long etonnement
Et dont nu1 cil ne bouge sur le cerne
Jaune que creuse une sourde lanterne
Posee a terre a cote de i'enfant,

Iluminados do interior,
Alternando a alegria e o medo
Ao ver Aquele que adoram
E diante de Quem os anjos escondem a face com as asas...

Illumines inlerieurement,
La joie en eux avec la crainte alterne
De voir celui devant qui se prosternent
Les anges de kurs ailes se voiiant ...

Oh respiração do Senhor Eterno!
Sopro de Deus tão puramente carnal,
Que da nova respiração a todos os vivos...

O respiration de ~ ' ~ t e r n!e l

A noite escuta; uma estrela suspende-se;
Tudo em silêncio... E o bafo dos animais
Dá espessura a sombra à volta desta auréola.

La nuit écoute; une etoik s'arrête;
Tout fait siknce ... Et I'haleine des bêtes
Epaissit I'ombre autor de ce hab.

Souffle de Dieu si purernent charnel,
Que toute chair respire de nouveau ..

6

- LE RETOURDES BERGERS

Vendo Deus ainda mais pobre do que vós
E os olhos da Luz sem brilho,
Vossas bocas ficaram caladas muito tempo
Quando diante dEle estivestes de joelhos.

Voyant Dieu pauvre encore plus quèvous
Et sans bclat les yeux de Ia lum*re.
Sans m t s longtemps vos bouches demeurèrent
Quand devant lui vous f0tes (I genoux.

Porque não ha palavra, por mais poderosa e doce
Tão pura, tão sem sombra,
Que não se quebre como vidro
Ao saudar o Verbo entre nós!

Car il n'est mot, si puissant et si doux,
Si pur soit-il de I'ombre qui I'altère.
Qui soudain ne se brise comme verre
En saluant le Verbe parmi nous !

Digam-me, pastores do meu silêncio,
Digam com que fÔlego,festejaram esta infancia
Quando, no regresso, começaram a cantar ?

O dites-moi, bergers de mon silence,
Dites que1 soufík a fêté cette enfance
Quand, au retour, vos bouches ont chanté ?

Em que poder se transformou a fraqueza !
As vossas palavras nasceram
Do Verbo, pequenino demais para falar.

En que1 pouvoir se changea I'impuissance !
Votre parole a-1-elle pris naissance
Du Verbe encore impuissant a parkr ?

7
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- MARCHEDES MAGES

E acendeu-se a luz sobre nós ao cair da noite,
De tal maneira que, ao seu clarão, nada ficava escuro;
Só o dia, levantando-se no azul
Punha uma barreira entre aquela luz e nós !

Et ia lumière au soir sur nous fut allumée,
Telle qu'a son èciat il n'élait rien d'obscur;
Le p u r seul, se ievant sous sa cape d'azur,
Entre Ia flarnrne et nous dépbyait sa fumée !

Que nos importava o dia ! O enigma iluminado
Brilhava mais nítido quanto mais escura a noite.
Era uma figura ardente, que voltava sempre
A impôr o seu olhar aos nossos pensamentos.

Mais qu'importait le jour ! L'énigrne illurninée,
Plus noire était la nuit n'en brillait que plus pure.
Et toujous revenait cette ardente figure
Irnposer son regard a I'oeil de nos pensèes.

Insistente, semelhante aos sinais que Deus semeia,
Chamava-nos para além de si mesma:
Tivémos que partir para não a entristecer ...

Insistante, pareille aux signes que Dieu sème,
Elle nous appelait au dela d'elle-rnbme,
Et nous dumes partir de peur de I'attrister ...

O sol parecia-nos uma coisa escura e fúnebre;
Só andávamos no meio das trevas
Porque o dia escondia a claridade que nos alumiava

Le solei1 nous était tison noir et funèbre;
Nous ne pouvions rnarcher que parmi les ténèbres,
Car le jour effaçait notre seule clartè.

8
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- L'ADORATIONDES MAGES

Tu, cuja Face é maravilha,
Que n8o és sobre n6s como um sol que passe
Que luza ao longe, no espaço,
Tu A fazes resplandecer, Deus Todo-Poderoso !

Toi dont Ia face est Qmenreliement,
Non point sur nous comme un soieil qui passe
Et qui luirait au bintain de I'espace,
Tu Ia fais resplendir, Dieu tout-puissant !

Arde obscuramente no mundo
Alumia como uma lampada esmaecida;
Posso, sem morrer, contemplar a Tua Face
Senhor ... e 6 a face de uma criança !

Au monde bas ardente obscurQment,
Ele nous luit comme une lampe basse;
Et sans mourir je contemple ta face,
Seigneur ... et c'est Ia face d'un enfant !

No concavo do escuro, onde Ela brilha de mansinho,
Segura o meu olhar; que nele se venha a renovar
Este espanto todas as manhas :

Au creux de I'ombre ou elle briiie, fr&,
Tens mon regard; qu'en lui se renouvelle
Chaque matin cet Qmervellement

Descobrir a face do Homem
Como Tu a levantas para n6s; e como
Ele estava em Deus desde o princípio.

De dQcouvririe visage de I'Homme
Te1 que vers nous tu le Ièves et comme
1
I fut en Dieu d6s le cornmencement.

9 - Segundo sonho de José
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O anjo, levando para dentro da sombra ferida
O brilho insustentável da sua brancura,
Toca com o pé a palha do estábulo,
Inclina-se, e entra devagar

L'ange, portant parmi I'ombre blessQe
De sa blancheur IYclat insoutenable,
Touche du pied Ia paille de I'Qtable,
Se penche et doucement passe I'entrQe

Neste sono t8o próximo da espada !
Alguma vez um anjo foi de melhor socorro?
Já os poderes do mundo crescem contra o Admirável,
Mas um Único sonho desfaz essas manobras ...

De ce sornrneil si proche de I'QpQe!
Ange fut-il jamais plus secourable ?
DQjà tout s'enfle contre I'Admirable,
Mais un seu1 songe Qvente ces menQes...

Jose acorda, e acorda Maria,
Apalpa no escuro, espia o silencio,
Mas s6 ouve o sopro dos animais ...

Joseph s'bveilie; il riveille Marie,
Tâte ie nou et ie siience Qpie,
Mais il n'entend que le souííie des bêtes ..

- "Oh palha do estábulo, foste doce !

- "O paille de I'étabie, tu fus douce !

No exílio para onde o sonho me empurra,
Terei eu um lugar onde repousar a Sua cabeça ?"

- SECONDSONGE (DEJOSEPH)

Parmi I'exil ou le songe me pousse,
Aurais-je um lieu ou reposer Sa tete 7"

NATAL
DESCARTÁVEL.. .
José Centeio

Acendase de novo o h s é p i o no Mundol
Acenda-se Jesus nos olhos dos meninos1
Como quem na corrida entrega o testemunho,
Passo agora o Natal para as mãos dos meus filhos.

(David Mouraa Ferreira)

ão há muito
tempo, li numa
revista de informação que uma
empresa de credito japonesa, face ao crescente endividamento das familias e impossibilidade de estas respeitarem
os seus compromissos financeiros, elaborou uma tabela de
preços de Órgãos para que os endividados pudessem pagar
as dividas udoando~algumas partes do seu corpo A minha
reacção foi, num primeiro momento, de incredulidade
seguindo-se-lhe um segundo momento de revolta e indignação por tão abjecta e desumana proposta. Também no
nosso pais, segundo a opinião de profissionais ligados a
instituições de crédito, as maiores dívidas provêm do uso e
abuso dos cartões de credito, ou seja, da corrida a um consumo que sob o signo de uma felicidade fácil e aparente,
apenas nos oferece um prazer descartável, para usar e
deitar fora
A ideia de uma evolução quase continua que perpassa
através do marketing do consumo cria em nós um sentimento de culpa, convencendo-nos de que a insatisfaçao sentida

*

ou o vazio que em nós se instala se deve a nossa incapacidade em acompanharmos essa evoluç8o e nao as falsas
expectativas por ele criadas. Sem nos darmos conta somos
burlados e arrastados por essa poderosa onda que parece
ter o condao de preencher o vazio deixado pela posse anterior. Aos poucos ela vai crescendo e deixando atrás de si um
vazio cada vez maior. Sufocados pelo seu poder e anestesiados por uma felicidade embrulhada de forma requintada e
atraente, nao nos concedem um Único segundo para que
possamos respirar e encontrar a melhor forma de lhe
escaparmos. O mínimo hiato 6 preenchido por pequenos
sonhos descartáveis. E aí reside a razáo pela qual o tempo
- náo o natural, mas o imposto pelos relógios suiços ou
japoneses - tem um papel tao importante nas nossas
sociedades. Porventura, nunca o provérbio mercantilista
atempo 6 dinheiro,, t8o ao jeito do colono inglês, teve uma
aplicaç80 tao cabal, erigindo-se quase como um dogma nas
nossas sociedades evoluídas. Essa nossa mania de querermos dribiar o tempo, para que possamos satisfazer todos
os nossos desejos de posse, afasta-nos cada vez mais da
vida e faz de n6s objectos de consumo tamb6m um dia
descartáveis.
Nas nossas sociedades de abundancia perdeu-se o significado da oferta, do presente, como algo de pessoal que
expresse o quanto o outro é importante para nós e na nossa
vida. Os presentes e o gesto de dar transformaram-se numa
feira de ostentaçao da posse de sonhos descartáveis. O
gesto simples de dar e receber transformou-se numa concorrência para saber quem dá, ou quem recebe, a melhor
prenda, entenda-se a mais cara. Quantos de nós não guardámos ainda pequenos presentes, ou apenas pequenos gestos,
que embora simples e sem grande valor monetário,
representam um valor inestimavel, porque sabemos que
foram especialmente para nós e que encerram em si muito
do amor e carinho que quem no-los ofereceu sente por n6s?!
Este tempo de Natal, tão propicio à compra de sonhos
efemeros, pode também ser o momento da redescoberta do
Outro que amamos e que em tantos momentos, com a nossa
pressa de vivermos, nos foi quase indiferente. Dispensar
algum do nosso tempo na procura do presente para alguém
que amamos, investir algum do nosso amor e carinho nessa
escolha, usufruir do prazer de se ter não todo o tempo do
mundo, mas apenas aquele que nos foi permitido viver, e já
o princípio da aventura de um sonho que perdurará para
além de n6s. Talvez seja esse o caminho para que possamos
deixar aos nossos filhos não apenas um mundo de abundância, mas um mundo onde esteja presente o mistério da vida
e onde Ihes seja dado tempo para que possam construir os
seus sonhos.
Todo o tempo do mundo será demasiado escasso para
os muitos sonhos que nos oferecem em bandejas de ouro
e prata, mas ele será muito mais que suficiente para
construirmos o nosso sonho e partilharmos com os outros
todos os sonhos do mundo.
Loures, 2 Dezembro 1999
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