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Este número 37 da "Viragem" chega muito atrasado as mãos
dos seus assinantes e leitores. Sinal da fragilidade em fazer
uma revista como esta, que pretende ser um lugar de debate
sobre o modo de nos olharmos, de olharmos a vida, o mundo,
a fé.
A fragilidade atinge-nos a todos, nas mais diversas cir4
cunstâncias. Atinge o país com tragédias julgadas impossíveis, atinge cada um com manifestações que nos deixam
tantas vezes impotentes perante a vida.
Fazer uma revista como a "Viragem" também não é fácil.
Somos poucos, não temos jeito para escrever ou para coordenar, não temos tempo, os meios são insuficientes - essas
são as queixas mais habituais. E se olharmos o resultado
final que agora é proposto pela equipa de redacção, possivelmente ninguém ficará plenamente satisfeito.
Não se pretende, com isto, fazer um qualquer pedido de
desculpa antecipado. Não é esse, de todo, o objectivo. Pelo
contrário: esta é uma chamada de atenção as limitações existentes - em parte decorrentes de opções de fundo, porque
o Metanoia tem preferido a simplicidade a burocratização -,
não para se ficar acorrentado a elas, mas para pensar e
debater modos de (re)agir. O apelo ao debate aqui fica, portanto: é possível continuar a publicar a revista. Mais: é importante continuar a publicar a "Viragem". Para isso, como fazer
para cumprir a sua regularidade? Como a tornar cada vez
mais resultado de contributos plurais? Como aprofundar o
seu objectivo debate e aprofundamento?
De resto, este número tem uma diversidade de textos e
abordagens que, para lá da conversa sobre a "Viragem",
merecem a pena ser lidos. Como já nos habituámos todos. O
corpo, o jubileu, o diálogo inter-religioso, a imigração, o trabalho, a liberdade religiosa, a ética, a geração de 68 e o cinema são alguns temas com contributos que vale a pena ver,
como olhos de ler. Além das habituais crónicas, com as quais
tantas vezes nos apetece dialogar a sós ou em grupo.
Um editorial diferente, este. Mas o objectivo é o mesmo:
fazer uma "Viragem" melhor. Vamos pensá-lo juntos?

Encontro da Metanoia, 20 de Abril de 2001.
O encontro, sobre "Os cristãos e o corpo",
começou muito justamente com um exercício de
respiração e concentração corporal . ..

O caderno de notas será um espaço de registo
de reflexões que surgem dos encontros regulares
que o Metanoia promove
e que gostaríamos de partilhar.
São reflexões em aberto sobre a vida
que corre no nosso dia a dia.
Desta vez temos dois textos tocando o mesmo
aspecto, o primeiro do Luís Meneses que esteve no
encontro de Lisboa sobre " Os cristãos e o corpo"
e o segundo que foi enviado ao grupo do Metanoia
de Lisboa na preparação deste tema e tinha sido
elaborado pela Emília Leitão para um encontro
integrado na Escola de Leigos, em Junho de 2000.

A vida é uma respiração, entre a inspiração de que se nasce
e a expiração em que se morre.
A respiração, essa condição de (sobre)vivência é, mais
do que uma troca entre o (m)eu corpo e o mundo, o processo por que me equilíbro no permanente desequilibrio da vida.
Respiro, logo sinto, logo sou.
Concentro-me em respirar, contra a fugacidade do que
passa e logo foge. Pouco a pouco perco peso. As minhas
mãos começam a levitar.
"Para alcançares o ponto que não conheces, deves
seguir o caminho que não conheces" (São João da Cruz).
Que sinais nos dá o corpo na procura desse caminho?
Como recebemos, cultivamos, esses sinais? Com que ternura cuidamos do nosso corpo? Que intimidade temos com ele,
connosco
Que lugar deve ter o corpo para os cristãos? O que diz o
Evangelho?
"E a Palavra se fez carne e habitou entre nós ..." (Jo 1,14)
Donde nascem as ideias ? Da razão ou dos sentidos ?
Seria possível pensarmos, criarmos, sem corpo ? Sem porta
para o mundo ?
E com o corpo que vemos, ou não.
E o corpo que nos informa que o tempo está passando.
E o corpo, e a inevitabilidade da sua morte, que ilumina a
vida.
Que a reveste dum brilho precioso.
Que torna urgente o amor.
Porque o tempo está passando.
O meu corpo sou eu, mas eu sou mais do que o meu
corpo.
A atenção ao corpo também se educa. Os espelhos ajudam. Especialmente quando são de corpo inteiro, e
começam nos quartos de criança.
E pelo corpo que passa a maravilha de dar a luz. E o
medo, quando a morte passa perto, pode também gerar
novos modos de acarinhar o corpo - nadar, por exemplo.
Acarinhar o corpo. Apaziguar o espírito. Alimentar a alma.
Falamos do corpo, não da carne. O corpo é uma construção, e também um lugar de partilha. Devíamos cultivar
mais o abraço, sinal de partilha e de comunhão.
A carne transforma-se em corpo porque o corpo é a
habitação do espírito.
Ao estar com uma pessoa doente devemos evitar qualquer relação de domínio. Tem de ser uma relação de pares.
Jesus, para curar, tocava. No hospital, a doente em fase
terminal pede a enfermeira: "Filha, dá-me a mão que eu vou
partir".
Jesus, para curar, tocava.
Luís Meneses

A LINGUAGEM 00CORPO

O corpo tem adquirido ao longo da História significados e linguagens muito variados, evidenciando de forma peculiar
aquilo a que se dá valor nos diferentes contextos sociais e
económicos e contribuindo de maneira paradigmática para a
formulação de níveis de consciência no percurso da criação
de humanidade.
Na Antiguidade, alguns autores dão relevo a existência
de duas concepções do corpo: a pagã e a cristã, traduzidas
pela forma de olhar o NU. Na tradição pagã o corpo feminino
era tabu, e a mulher e o homem não podiam estar nus senão
no leito conjugal - o lugar da PROCRIAÇÃO. Na tradição
cristã o nu tinha um sentido diferente, pois até ao inicio do
sec.VIII o baptismo nos dois sexos realizava-se na piscina
anexa a catedral na noite de sábado santo - a nudez era a
afirmação da condição de criaturas de Deus. Assim, poderemos dizer que a concepção cristã nesta época evidencia O
CORPO como COISA BOA DA CRIATURA, e a concepção
pagã COMO COISA PARA PROCRIAR.
O desaparecimento do baptismo por imersão na época
carolíngia conferiu a nudez um significado sexual que ela não
tinha, aproximando-a da visão pagã e dando lugar as noções
de corpo purolcorpo manchado - Deus passava através dos
corpos puros mas recusava qualquer contacto com os corpos
manchados - reflexo duma vivência em que o ÓDIO E O
MEDO DO CORPO se agravam porque o corpo poderá ser
LUGAR DE DESCONTROLO que leve a desordem social,
quer pela contaminação moral das hierarquias sociais permitindo a sua inversão, quer pela possibilidade da procriação
ser negligenciada e a sobrevivência da especie ameaçada.
Na Idade Média surge a noção de corpo como algo que
poderá traduzir um bom ou mau uso de si próprio - O
CORPO COMO INSTÂNCIA DE CONSCIENCIA DE SI - e
ao mesmo tempo a noção de corpo como o LUGAR DA
RELAÇÃO DO INDIVIDUO COM O COLECTIVO. Neste
âmbito, embora existindo a vivência do corpo como lugar de
exaltação, fruição, bem como o principio do respeito pelo
próprio corpo, já que ele é o templo do espírito e ressuscitará,
contudo, continua a desenvolver-se a precaução e o medo,
agora particularmente aguçados por uma perspectiva
belicista de relação com o desejo - "é preciso vigiar o corpo
especialmente nas suas aberturas por onde se pode infiltrar
o Inimigo, tal como acontece as portas do castelo ou do
mosteiro"(1). O corpo é, pois, perigoso porque é lugar das
tentações Idas pulsões incontroláveis, que necessitam de
domínio - "é preciso cuidar do corpo com prudência, mantendo distância, desconfiando dele pois é tentador como a
mulher, leva os outros ao desejo. Estas atitudes eram governadas pela concepção dualista da representação do mundo
- corpolalma e carnelespírito.
Já no Renascimento a concepção naturalista da vida, na
sua imagem de sucessão de gerações assegurando a renovação da especie, remetia para uma consciência do corpo
muito ambivalente: CADA SER TINHA UM CORPO QUE
ERASEU MASQUE NÃO ERASEU,ERADOSOUTROS,
isto é, a dependência para com a linhagem e a solidariedade,
do sangue eram tais que o indivíduo não podia sentir o seu

COMUNICAÇAO
E AUTONOMIA

corpo como plenamente autónomo. O individuo não dispunha
do seu corpo se não na medida em que a fruição individual
não contrariasse os interesses da família. A aspiração de
querer viver a sua vida, que nós hoje consideramos legítima,
não fazia muito sentido, pois o importante era transmitir a
vida
A concepção dualista do corpo, baseada no antagonismo
corpolalma, que faz guerra aos impulsos e as pulsões, e a
concepção naturalista evidenciam-se por todo o Séc. XIX,
mantendo a ideia de que o corpo é uma força rebelde que é
preciso domar. É no final deste Século que surge uma ruptura que introduz a noção de percepção interna do corpo - os
instintos e o inconsciente são rumor obscuro das funções dos
Órgãos donde emergem os actos da consciência. Retomam-se respostas descritas na Idade Média, só que agora com
outra linguagem, pois as aberturas do corpo passam a
chamar-se sentidos, mas por eles continua a entrar o
demónio e por isso é preciso estancar as fontes da emoção
e restringir as manifestações da sensualidade. Esta tentativa
de descorporização atinge o seu auge com o modelo do
ANJO.
No Séc. XX assiste-se a identificação progressiva do
sujeito com o corpo - a pessoa não é uma coisa e o corpo
outra, ou seja o corpo é LUGAR DA IDENTIDADE PESSOAL
de modo que eu já não posso dizer que tenho corpo mas que
SOU CORPO.
Introduzo aqui dois textos, que parecem falar de coisas
distintas, contudo em meu entender há uma experiência que
os une - a da intimidade, que aceita não ter medo da companhia dos desejosldaquilo que é carnal, dialoga com eles,
no sentido de tornar real aquilo que cada um transporta,
como uma construção que não foge a dar nome e a lidar com
os monstros e os deuses que nos habitam, de maneira a formarmo-nos além do que já somos, isto é a transformarmonos.
Um desses textos, convido-vos a lê-lo - Cântico dos
Cânticos 7 - e do outro transcrevo aqui um pequeno extracto.
. . . "Ocupar-se da higiene de alguém, dar-lhe banho, tratar-lhe uma escara, massajar-lhe os pés ou até simplesmente
volta-lo na cama, tudo isto pode fazer-se com uma noção
consciente do que é verdadeiramente a pessoa. Ela não se
reduz a um corpo em ruína, perto da decomposição: é infinitamente mais do que este corpo; sejam quais forem as
palavras que alguns utilizarão: um espírito encarnado num
corpo, um mistério vivo ..., ela é mais do que aquilo que
vemos.
"in A arte de Morrer. Marie de Hennezel e Jean-Yves Leloup

Emilia Leitão
Escola de Leigos - 8 de Junho de 2000

(1)Historia da Vida Pnvada, v01 2, pag 51 7

Do JUBILEU
O QUE FICOU?
0 Jubileu 2000, que ComemOrou O segundo milénio
do nascimeilto de Jesus Cristo, ficará na História
como um marco importante? Há gestos que ficam
na memória deste ano jubilar, mas o cristianismo
está numa encruzilhada histórica: a estagnação
e o desencanto do diálogo ecuménico; o quixotismo
de algumas causas eclesiásticas; e a falta
de percepção de que o essencial do cristianismo,
numa sociedade fragmentada, é hoje, cada vez mais,
dar um sentido a vida e tornar-se
uma experiência significativa.
António Marujo*

i

* Versão corrigida de um texto de opinião pubbcado no "Publico': 7 de Janeiro de 2001

Depois de tantas energias e palavras sobre o Jubileu, o que
ficou deste ano comemorativo? Sem pretender um balanço
exaustivo, vale a pena avançar algumas ideias para o
debate.
A nível internacional, falou-se sobretudo da reconciliação
com a memória. E ficaram gestos e factos para a História: o
Papa, no Vaticano, a 12 de Março, a pedir perdão pelos erros
históricos da Igreja e, 15 dias depois, junto do Muro das
Lamentações, em Jerusalém, a estender a mão com um
desses pedidos de perdão especificas -dirigido aos judeus.
Idêntica iniciativa do patriarca de Lisboa, em 26 de Setembro,
no Largo de São Domingos, em Lisboa, é a grande imagem
ano, no ;imbito português,
O pedido de perdão histórico foi seguido por diversos
episcopados do mundo: o argentino, brasileiro e chileno
foram bons exemplos, o português está ainda a reflectir a
questão - com a excepção do patriarca em relação aos
judeus. 0 s bispos espanhóis, pelo contrário, recusaram
enfrentar a história e purificar a memória de um catolicismo
demasiado envolvido na Guerra Civil do pais.
A memória do martirio cristão foi outro sinal de pacificação: nunca como neste século XX que agora terminou morreu tanta gente em nome da sua fé. A Igreja Ortodoxa foi a
mais penalizada pelo comunismo do Leste europeu, mas o
martírio atingiu católicos, protestantes, ortodoxos e anglicanos também na América Latina, na ~ s i ou
a na África.
Houve um senão, nesta reconciliação com a memória
histórica: a beatificação do Papa Pio IX foi um contra-sinal,
não serve este tempo e quase anula os efeitos da beatificação de João XXIII, proclamada no mesmo dia. E muitos
católicos não esconderam o seu mal-estar com aquele gesto.
Positiva foi ainda a continuação do movimento pelo
perdão da dívida aos países pobres, dinamizado por muitos
grupos cristãos e com intervenções do próprio Papa. A iniciativa teve alguns sucessos, mas continuou a embater na
couraça da indiferença dos decisores políticos mundiais.

O Jubileu começou e acabou com alguma polémica interconfessional. 0 s protestantes reagiram ao tema das indulgências e, em Setembro de 2000, a declaração "Dominus
Jesus", assinada pelo cardeal Ratzinger, não ajudou a reactivar o diálogo ecuménico abalado pelo desânimo. As possibilidades que o Jubileu continha, para uma celebração conjunta entre todos as cristãos, afinal, não se concretizaram.
A Igreja Católica - e o mundo cristão, em geral - continua entretanto a insistir no quixotismo de algumas causas.
O Natal, com o tradicional discurso contra o consumismo, é
exemplo disso. Em vez de propor alternativas e novos modos
de viver tradições como os presentes, prefere-se continuar a
gritar contra as compras e as prendas, sem se dar conta de
que ninguém procede de acordo com esse discurso supostamente ideal (como bem reflectiu o Nuno Caiado na "Viragem"
no 36).

O mesmo é válido para temas como o planeamento familiar, o aborto, a eutanásia. Em lugar de pregar no deserto
contra o que se vive e o que se faz, o cristianismo deveria
assumir de vez a sua vocação original: ser uma experiência
significativa para a vida das pessoas, uma proposta de felicidade, de comunhão e de sentido de vida numa sociedade
cada vez mais fragmentada e dispersa. O que quer dizer ser
cada vez menos um conjunto de leis ou um código moral, que
nada tem a ver com a sua essência.
Nesse sentido, deve recordar-se a afirmação do Concílio
Vaticano Il: "No fundo da própria consciência, o homem
descobre uma lei que não se impôs a si mesmo, mas a qual
deve obedecer; essa voz, que sempre o está a chamar ao
amor do bem e fuga do mal. soa no momento oportuno, na
intimidade do seu coração: faz isto, evita aquilo. O homem
tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus; a sua dignidade está em obedecer-lhe, e por ela é que será julgado.
A consciência é o centro mais secreto e o santuário do
homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz
ouvir na intimidade do seu ser." ("Gaudium et Spes", no 16)
Essa resposta a busca de sentido deve levar o cristianismo a estar cada vez ao lado das margens: num mundo em
que se acentuam as situações de desumanidade, só a
atenção aos mais pobres pode ser a resposta cristã coerente.
Tem sido assim desde o início da aventura cristã: para
quem o descobriu e para aqueles que o seguiram, Jesus foi
essencialmente uma vida que se fez próxima, uma palavra
libertadora e um testemunho de autenticidade. E, ao longo
dos séculos, falaram mais os que fizeram da sua vida um
testemunho, como Francisco de Assis. Uma ideia que o Papa
Paulo VI traduziu na carta sobre a evangelização "Evangelii
Nuntiandi" (1975),quando afirmava que o nosso mundo precisava mais de testemunhas que de mestres.
"Não é em vão - escrevia Claudio Magris no "ABC", de
23 de Dezembro de 2000 - que hoje em dia os religiosos
que dão um testemunho mais autêntico da sua fé não são
tanto os que a pregam, mas os que a encarnam na sua vida,
actuando nas distintas situações de desespero, sem moralizar nem querer converter ninguém, antes procurando libertar algum irmão do medo, da abjecção, das cadeias, talvez
sem dizer-lhe sequer que quem o impulsiona a actuar desse
modo é a criança de Belém." No seu discurso de Natal em
Samoa, acrescenta Magris, Stevenson exortava á amabilidade e a alegria como "os deveres perfeitos, antes de qualquer moralidade".

Em Portugal, além do pedido de perdão aos judeus e de
algumas iniciativas de carácter cultural e social, o que fica?
Directamente relacionado com o ano jubilar, muito pouco:
missas e assembleias, disticos, pendões, medalhas e alguns
acontecimentos indirectamente relacionados com o ano jubilar: o Papa despediu-se de Fátima, foi revelado o "terceiro

segredo" (que a percepção da época histórica, afinal, ajuda a
perceber não ser segredo nenhum), a Comunidade de Santo
Egídio promoveu em Lisboa o encontro anual "Homens e
Religiões". Mas foi no âmbito cultural que aconteceram (a
pretexto do Jubileu ou por coincidência de calendário) algumas das coisas mais importantes: a exposição "Cristo, Fonte
de Esperança", na Alfândega do Porto, a edição da "História
Religiosa de Portugal" e do respectivo "Dicionário...", a
primeira edição da "Clavis Prophetarum", a obra maior do
padre António Vieira, a nova tradução das "Confissões" de
Santo Agostinho.

O que falta mesmo? Desde há anos, os católicos têm-se
mobilizado a volta de congressos de leigos, semanas sociais,
sínodos diocesanos, iniciativas que pretendem marcar a presença da Igreja na sociedade. Mas as diferentes iniciativas
mobilizam um circulo de gente que não se alarga, que não
sente as coisas como suas, que age como consumidor passivo.
Houve esboços de programas a volta dos objectivos do
Jubileu. E essa capacidade de programar, numa Igreja
habituada ao improviso, é um adquirido importante, se continuar. Mas o catolicismo (e o cristianismo) português, no seu
conjunto, tem que definir onde quer chegar, conhecer a realidade envolvente, trabalhar com métodos e planificação, se
quiser que a sua mensagem seja significativa para todos e
não só para os da casa. Para não se continuar a fazer uma
pastoral que se fica apenas pelas modas ou que se reduz a
dinâmica de acorrer as emergencias.

Dossier "compactado" pela Viragem.
Chamamos a atenção para as semelhanças
das atitudes de muitos católicos
com as atitudes aqui expressas face
a religião de identificação

' Serludeu em França"- Nouvel Observateur. 7 Dezembro 2000

Responsavel do doss~ecClaude We11

Todos os enunciados começados por "os judeus" são falsos.
Em França, como por todo o lado, o que há é "judeus". A identidade do judaísmo, se existe, é uma identidade complexa uma certa relação com o sagrado, com o exílio, com a história,
com a memória... que cada um recompõe a sua maneira.
Nasce-se judeu; depois, decide-se ser judeu - é o cruzamento
de um destino colectivo com uma decisão pessoal.
0 s pais de Robert Mizrahi, pessoa importante na sua
cidade, vieram da Turquia no princípio do século. Foram presos em 1944 pela Gestapo francesa. O pai morreu em
Auschwitz e a mãe em Bergen-Belsen. Também morreu na
deportação o rabino que celebrou a sua circuncisão e o que
o preparou para a sua bar-mitsva. "Durante vinte e cinco
anos não quis ouvir falar de nada disso, nem com os meus filhos. Depois, com a idade, dei comigo no passado". Agora
percorre as escolas para explicar o Holocausto.
Carolina e Benjamim são estudantes, de 23 e 25 anos.
São muito conhecidos entre os escuteiros israelitas. Vivem
juntos sem serem casados, para grande decepção de alguns
dos seus amigos. Carolina diz: "Estou mais ligada a tradição
do que a religião. O que me define enquanto judia é pertencer
a um povo, não uma relação com Deus". Benjamim: "Acredito
em Deus, mas não é propriamente uma adesão. Para mim,
ser judeu não e ir a sinagoga e respeitar os mandamentos; é,
antes, transmitir uma mensagem, valores".
René Gutman, Grande Rabino de Estrasburgo, é uma
incarnação do judaísmo alsaciano tradicional, temperado e
patriota: "Tenhamos o cuidado de não estar sempre a agitar
a bandeira de Israel. Não se pode reivindicar a cidadania
francesa e estar sempre a invocar o particularismo judeu".
Todos diferentes, todos judeus. Judeus em nome de
Deus, ou do Holocausto, de Israel ou da tradição, ou simplesmente por dever de compaixão para com o destino do
povo judeu. Há os que afirmam o carácter indissociável dos
três elementos que fazem só um, segundo a Torah: o Povo,
a Terra e a Torah de Israel.
Eva Labi, delegada regional do Fundo Social em
Marselha: "Quando eu era miúda, na Tunísia, tudo ISSO estava entrelaçado sem dúvidas. Quando chegava a primeira
laranja de Jaffa, cada ano, fazíamos bênçãos e partilhávamo-la religiosamente. Com o assassinato de Rabin, o mito
desmoronou-se".

A vaga de atentados em França contra as sinagogas, de
agressões físicas ou verbais contra as pessoas, provocou um
forte sobressalto identitário; reactivou o medo, sempre
latente, do acordar do anti-semitismo; reacordou o sentimento de uma comunidade de destino com a pátria dos judeus.
Quando as coisas ficam mais calmas, a simpatia distende-se.
O "alyah", o regresso, perdeu a magia. "Agora que
podemos Ia ir passar o fim-de-semana ou as férias, comunicar por fax, internet ou telefone, o regresso perde o seu
carácter sagrado, messiânico, fundador".

De uma longa história de perseguições, pode-se, enquanto
judeu, tirar duas moralidades opostas: dever de solidariedade
sem falhas com os seus irmãos; ou dever de escolher sempre
a justiça contra a força, o oprimido contra o opressor. Não é por
acaso que se encontram tantos intelectuais judeus entre os
criticos mais severos da politica israelita.

Mais do que as origens geográficas, há duas linhas entre
as quais o mundo judeu se divide: os que estão organizados
ou não; e os religiosos ou não.
Não se pode dizer, p.e. "o que os judeus de França pensam" disto ou daquilo, porque a maior parte não pertence a
nenhuma organização.
O director de um centro comunitário diz: "Há jovens que têm
uma vida judia muito rica mas que não passam por nenhuma
instituição. Podem reunir-se no Centro, como num teatro ou
num velódromo. Vão a praia com outros judeus, as discotecas,
escutam um pouco Radio-J, observam ou não o sábado, mas
não se deixam fechar numa pertença única. A retermos a
palavra tão controversa de comunidade, não poderá ser senão
segundo a definição de Annie Kriegel: "não um sistema de
pertença determinado, mas uma estrutura aberta e fluida, onde
o grau e as formas de implicação são muito diversas e, para
cada indivíduo, variáveis com o tempo".

Entre religiosos e não religiosos há verdadeira fractura.
Chantal Benayoun, directora de investigação na
Universidade de Toulouse-Mirail: "A renovação do judaísmo
insere-se no quadro da explosão do mercado identitário,
desde 1970. Obtida a identidade, quando se foi a procura de
um conteúdo, as pessoas viraram-se para o religioso".
Alain Ezraty: "Adoro a minha religião, mas recuso-me a
viver sob a bota da ortodoxia. Ser judeu não é o mesmo que
submeter-se cegamente a pretensas regras sagradas, que
nos cortam da sociedade".
Exploremos algumas respostas a pergunta, do Nouvel
Obsewateur,

Ady Steg, presidente da Aliança israelita universal:
"Desde que os judeus já não são identificados pela religião,
não são definiveis: Não existe "o judeu" mas sim ']udeus". E
uma judeidade extremamente diversa, segundo as referências
a religião, a Israel, a tradição, a história, a cultura, ou simplesmente a família, misturadas de forma variável.
Quanto a ser judeu em França, direi que é uma oportunidade e uma responsabilidade. Oportunidade porque os
judeus são cidadãos como os outros, partilham com os outros
as mesmas responsabilidades, os mesmos deveres, o

mesmo amor pela França. E, se desejam exprimir as suas
solidariedades, especialmente para com Israel, ou se desejam viver o seu judaismo cada um a sua maneira, podem-no
fazer, sem ofender a laicidade republicana.
Responsabilidade, porque os seus actos são observados
com particular vigilância. Se são estimáveis, louva-se o
cidadão. Se são criticáveis, estigmatiza-se o judeu.
E uma felicidade dura de roer".

Shmel Trigano, Prof. universitário:
"E preciso olhar para dois lados quando se disserta sobre
os judeus neste pais. Há os que estão na galeria e os que
estão no pátio . . .
De um lado, influência, celebridade, sucesso. Do outro,
muitas zonas de pobres e excluídos. Na galeria, compaixão
institucional acerca do seu martirológio. No pátio, ressentimento contra essa consagração tão formal. Uns proclamam-se vítimas; os outros não têm forças para se mexer. Uns vão
todos os anos ao jantar do CRIF (Conselho Representativo
das Instituições Judias de França), onde se encontram com
toda a elite política; os outros deslegitimam essas mesmas
elites, assimilando-as a um comunitarismo.
Mas podem fazer-se outras comparações. Os bem instalados primam por um altruísmo segundo Lévinas e são muito
solidários; os outros mantêm um individualismo concorrencial, comum ao nosso tempo.
0 s judeus são elogiados e invejados, eventualmente excluidos. E uma situação paralela ao sagrado na sociedade: totem
e tabu. A condição de pária é um inferno intimo permanente.

Rony Brauman, médico:
Nasci em Jerusalém. O meu Pai era polaco ,e imigrou
para França em 1930; em 1948, foi para Israel. Era sionista.
A partir dai, devo considerar-me judeu? Claro que tenho que
respeitar o compromisso dos meus Pais. Mas isso não implica nenhuma obrigação particular no plano das opiniões. Ter
nascido em Jerusalém não me dá nenhuma legitimidade
judia; mas reconheço que-aumenta o meu interesse pelo
assunto. Nasci judeu. Não sou religioso; sou, mesmo, ateu.
Neste tipo de situação, há sempre uma tensão entre filiação, cultura e realidade social. Projecto-me na história dos
judeus da Europa, mas isso não acarreta identificação
particular a Israel ou aos judeus que fazem de Israel a sua
nova religião. Oponho-me a pretensão de Israel a falar em
nome de todos os judeus do mundo. No limite, ser judeu
implica para mim uma maior exigência face ao mundo judeu.
O que é, então, ser judeu? E uma filiação, um elemento
biográfico bem objectivo; mas não é uma opinião determinada nem uma obrigação de apoio a Israel no seu comportamento colonial.

FELIZES
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António Marujo

"Deus quer que sejamos felizes, mas nunca nos convida a
ficar passivos, nem a sermos indiferentes face ao sofrimento
dos outros". A Carta "Pressentes um chamamento a felicidade?". publicada pelo irmão Roger, fundador e prior da
~omunid'adede ~ a i z é no
, fim de 2000, é um chamamento à
felicidade, um convite a "assumir responsabilidades para
aliviar o sofrimento humano". E também contem uma charada urgente a unidade entre os cristãos: "O segundo milknio
foi aquele em que muitos cristãos se separaram uns dos outros Iremos dedicar-nos desde já. sem demoras. desde o inicio do terceiro milénio, a tudo fazer para viver em comunhão
e para construir a par no mundo?"
O texto foi divulgado em Barcelona, aos 80 mil jovens
que, entre o Natal e o Ano Novo, participaram em mais um
encontro europeu de jovens animado por aquela comunidade
ecuménica. Foi, uma vez mais, uma experiência de acolhimento, de simplicidade evangélica, da oração como busca do
essencial do cristianismo. Traduzido nos grandes espaços da
Feira de Barcelona (o parque de exposições da capital
catalã) que se transformaram em lugares de oração, de cântico e de meditação, e em pormenores como este: cada um
dos participantes - acolhidos em famílias e instituições
catalãs - só tinha que levar consigo, além da roupa e objectos pessoais, uma colher e um copo de chá, para usar
durante as refeições.
A Carta 2001 é ainda um redobrado apelo a continuar
essa experiência da criatividade, em relação ao sofrimento,
como em relação ao problema da divisão entre cristãos: contra a passividade, "Deus sugere-nos que sejamos criadores e
que consigamos criar mesmo em momentos de provação. A
nossa vida não está submetida aos acasos da fatalidade ou
do destino."
No texto de quatro páginas, traduzido em 58 línguas (das
quais 23 asiáticas e sete africanas), o irmão Roger escreve
que o evangelho "convida a assumir responsabilidades para
aliviar o sofrimento humano". E acrescenta: "O olhar dos
inocentes, o de tantos pobres em toda a terra, interroga-nos:
como partilhar um pouco de esperança com aqueles que têm
tão pouca?"
E na sua parte final que o irmão Roger reassume uma das
mais importantes mensagens de Taizé - uma comunidade
monastica que, desde ha quatro décadas, das seis que leva
a fundação da experiência, integra monges protestantes e
católicos - ao perguntar: "Iremos dedicar-nos desde já, sem
demoras, desde o inicio do terceiro milénio, a tudo fazer para
viver em comunhão e para construir a paz no mundo?"
Como que a provar a dimensão ecuménica do apelo, a
carta 2001 cita o escritor russo Dostoievski, o filósofo protestante Paul Ricoeur, o teólogo ortodoxo Olivier Clement, os
papas João Paulo II e João XXIII e o antigo bispo ortodoxo da
então Leninegrado (actual São Petersburgo), metropolita
Kikodim. Mas, neste apelo, contém-se também uma afirmação
do sentido profundo do cristianismo: "Ao entrar no terceiro
milénio, será que entendemos bem que, há dois mil anos, Cristo
veio a terra não para criar uma nova religião, mas para oferecer
a todos os seres humanos uma comunhão com Deus?"

A dimensão ecuménica da carta. do encontro e da própria
comunidade são assumidas também por vários lideres
cristãos que enviaram mensagens aos jovens que estiveram
em Barcelona. O Papa João Paulo II recorda o desejo de
Taizé "contribuir para o diálogo ecuménico". O patriarca ortodoxo Bartholomeos, de Constantinopla, saudou o "carácter
largamente ecuménico" do encontro da capital catalã. O
patriarca Alexei, de Moscovo (também ortodoxo), diz que a
iniciativa "encoraja os futuros desenvolvimentos do diálogo
entre cristãos". E o arcebispo anglicano de Cantuaria,
George Carey, escreveu que "Taizé e um lugar para os que
procuram a verdade, os que procuram Deus".
Esta experiência de procurar Deus na pobreza e entre os
que mais sofrem - com o sentido de dar um pouco de
esperança - é traduzida pelo quotidiano da comunidade de
Taizé: entre a centena de monges da comunidade, um quarto vive em pequenas fraternidades no Bangladesh, na Coreia
do Sul. no Brasil, em Nova lorque (num bairro conhecido
como "Cozinha do Inferno") e no Senegal.
Uma mensagem, a de esperança, deixada também num
dos diversos debates parciais que se realizaram durante os
dias do encontro de Barcelona. Citando Teilhard de Chardin,
a antiga primeira-ministra de Portugal, Maria de Lourdes
Pintasilgo, afirmava: "A eternidade é uma sucessão de
começos, temos que nos entregar ao tempo que nos foi
dado.". "Cuidar do futuro é caminhar para uma sociedade em
que a qualidade de vida é acessivel para todos". Uma
sociedade, acrescentou, que mude a sua organização no
sentido de dar primazia ao "ter cada vez melhor", em lugar do
"ter cada vez mais".
Na Carta 2001, destinada tambem a reflexão dos que
demandam Taizé durante este ano, escreve ainda o irmão
Roger: "A nossa vida não está submetida aos acasos da
fatalidade ou do destino. Longe disso! A nossa vida ganha
sentido quando é antes de mais uma resposta viva ao apelo
de Deus."
Os apelos a reconciliação e a unidade são permanentes
na experiência de Taizé. Desde que chegou a pequena aldeia
da Borgonha francesa, 100 quilómetros a norte de Lyon, o
então jovem pastor calvinista Roger Schutz, com 25 anos,
começou a acolher refugiados judeus e outros perseguidos
pelo nazismo. Depois, com mais sete companheiros, iniciou
uma experiência de vida em comum, a qual se juntaram mais
tarde alguns católicos, dando inicio a primeira comunidade
monástica ecuménica, com o desafio, sempre presente, da
reconciliação entre os cristãos.
Em 5 de Outubro de 1986, quando visitou Taizé, o Papa
João Paulo II afirmou: "Passa-se em Taizé como por uma
fonte. O viajante detém-se, refresca-se e continua o seu caminho. 0 s irmãos da comunidade não querem reter-vos. O seu
desejo é que possais, na oração e no silêncio, beber da água
viva prometida por Cristo, conhecer a sua alegria, discernir a
sua presença. responder a sua chamada e, de regresso a
casa, dar testemunho do seu amor, servir os vossos irmãos
nas paróquias, escolas, universidades e lugares de trabalho."
E na oraçao que Taizé tem uma das suas maiores origi-

nalidades: pequenos cânticos de frases simples, música
aliando o antigo e o moderno, silêncios prolongados, uso de
símbolos como as velas, icones ou a cruz, fazem dos tempos
de oração de Taizé uma dinâmica de oração simultaneamente simples e intensa. O que não acontece por acaso: no
"site" da comunidade na internet (http://www.taize.fr - aqui
também se pode encontrar o texto da Carta 2001 e os vários
discos com cânticos de Taizé), podem ler-se alguns conselhos práticos e cuidados que se devem colocar na
preparação dos momentos de reflexão. O ambiente do lugar
deve ser belo e acolhedor, para o que bastam muito poucas
coisas: uma cruz, uma Biblia aberta, algumas velas, icones,
uma iluminação discreta, que não cegue.
É preferível que "todos olhem na mesma direcção",
porque "na oração está-se em presença de Cristo". Deve
acolher-se toda a gente a entrada, distribuindo uma folha
com os cânticos. E quando a oração se iniciar, não se devem
fazer mais avisos nem dar quaisquer outras explicações,
"para não interromper o recolhimento".
O próprio esquema da oração pode ser muito simples: um
canto que sirva para iniciar enquanto as pessoas vão
chegando, um salmo e mais um trecho da Biblia, outro cântico, silêncio. "A voz de Deus não se cala, mas Deus nunca
quer impor-se. Muitas vezes, a sua voz escuta-se como num
murmúrio, num sopro de silêncio." Depois, uma pequena
oração rezada em voz alta, várias petições, o Pai-Nosso e
uma oração conclusiva, antes de um cântico final que se
pode prolongar para quem deseja continuar mais tempo a
rezar.

Num espaço relativamente pequeno da Velha Cidade
em Jerusalém, 4000 de história geraram uma
intensidade religiosa, simbólica e mítica que não se
encontra em mais nenhuma parte da Terra,

' Unesco Couner Dezembro 2000

Por Rene Leforl director do Unesco Couner
Este arligo bastia se no trabalho de Oleg Grabar pento em Arle Islamica Prof
na Universidade de Drinceton e de Ernest-Mane Laperrousaz Prof de estudos reliliosos na École Pratique des Hautes Etudes de Paris autor de um livro sobre os templos de Jerusalem em 1999

Israelitas e Palestinos concordam. ao menos, num ponto: as
negociações de Camp David tropeçaram no futuro estatuto
de Jerusalém, e especialmente nessa área de apenas 15
hectares - talvez o espaço mais santo, sagrado e exaltado do
mundo, aos olhos de várias religiões.
Trata-se de uma área quase rectangular, de 500 metros
por 300, escavada na penedia no seu limite Norte, e elevada
a Este e Oeste, onde a terra faz uma ladeira. Representa um
quinto de Jerusalém, formando o seu canto a SE.
Para os judeus é o Monte do Templo, e para os muçulmanos é Haram-el-Sharif (O Nobre Santuário) - uma
plataforma que parece suspensa no ar: os seus muros, que
atingem nalguns pontos os 40 metros, ultrapassam a altura
da Velha Cidade e os bairros em redor.
O turista, peregrino ou devoto que se aproxima, é confrontado com essas paredes colossais, cortadas a pique, em
blocos de pedra que chegam a ter 10 metros de comprimento. Foram construidas sob Herodes o Grande. Quando os
Romanos o reconheceram como rei dos judeus, reconstruiu
o topo do Templo em 19 A.C., completando a reconstrução
em 9 D.C.
Chegaram até nós descrições detalhadas sobre as
dimensões e o esplendor do Templo: 50 metros de fachada,
largura e altura; a esplanada cercada por centenas de brancas colunas de mármore, algumas das quais com 30 metros
de altura. Portas e escadas gigantescas conduziam ao terraplano. Mas uma legião romana do tempo de Tito (em 70 D.C.)
deitou fogo ao Templo, destruindo-o. Restam a fé religiosa,
mitos e até ideologias, todas fortíssimas, talvez ainda mais do
que dantes. Do Templo, ficaram algumas portas e a maior
parte dos muros.
Uma parte dos muros, do lado Oeste, foi chamada o
Muro das Lamentações pelos cristãos que lá chegaram na
Idade Média. 0 s judeus chamam-lhe simplesmente Parede
Ocidental (Kotel), onde vão rezar e perpetuar o luto.
Durante séculos, foi considerada o local mais santo do
Judaísmo.
Alguns dizem que esta parede foi construida sobre os
alicerces das paredes do templo de Salomão. Mas há
arqueólogos que afirmam que os únicos restos destas últimas fazem agora parte da parede oriental.
Lemos no 2' Livro das Crónicas (cap. 6, 10 e 11): (no
Discurso de Salomão): O Senhor cumpriu a palavra que tinha
dado: eu sucedi a meu Pai David, sentei-me no trono de
Israel, como o Senhor tinha dito, construí esta Casa para o
Nome do Senhor, Deus de Israel, e aí coloquei a Arca onde
se encontra a aliança que o Senhor fez com os filhos de
Israel"
Salomão uniu as doze tribos de Israel num reino cuja
capital era Jerusalém. Construiu uma colina chamada o
Monte Moriah, e foi ai, há mais de 3000 anos, que construiu
o Primeiro Templo de Israel, entre 960 e 953 A.C. Deve ter
sido de dimensões modestas (se o compararmos com o
Templo de Herodes), cerca de 30 metros de fachada, 10 de
largura e 15 de altura; mas as fontes literárias exaltam o

esplendor das suas decorações interiores, feitas de oiro,
prata, bronze e madeiras de cedro do Líbano.

Acima de tudo, o Templo continha a Arca da Aliança, no
Santo dos Santos, cuja única entrada era uma porta feita no
séc. 6 A.C., por onde só o Sumo Sacerdote podia entrar. Era
a casa do Deus Eterno.
Dentro da Arca, os dois blocos de pedra - as Tábuas da
Lei - que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai. Elas
selavam a Aliança entre o ,'povo escolhido" e o seu Único
Deus, mais tarde proclamado o único Deus de toda a
Humanidade. Nascera o monoteismo.
A aliança era um contrato. Deus tinha ordenado aos seus
fiéis que não tivessem outros deuses, nem fizessem imagens; e deu-lhes as principais regras, morais e litúrgicas. Se
respeitassem a Lei de Deus, aquele povo havia de se tornar
uma grande nação vivendo em felicidade e prosperidade, e
Deus havia de Ihes dar uma terra só para eles.
Sendo a Aliança eterna, o povo escolhido viveria na sua
terra para sempre; mas tinha que cumprir as obrigações
tomadas. Se prevaricasse, o Senhor podia retirar-lhes a terra,
e lançá-los para as misérias do exilio. Mas continuava a
prometer o retorno. " ~ e i - d ereunir-vos de todos os cantos da
Terra, e dar-vos outra vez a terra que escolhi para vós, onde
o meu Nome será celebrado" (p.e., Deut. 30, 4 e 5).
Exilados, foram. Israelitas do Reino da Samaria, a Norte,
foram levados para a Assíria sete séculos A.C. OS da Judeia
foram para Babilónia, depois da destruição do Primeiro
Templo por Nabucodonosor em 587 A.C. Depois da destruição do segundo Templo pelos Romanos, andaram exilados
2000 anos.
Durante todo este tempo, os Judeus religiosos rezaram
três vezes por dia, 365 dias por ano, para que o Templo fosse
reconstruido, assim como a Aliança com o seu Senhor deles e da sua terra.
"Se me esquecer de ti, Jerusalém, fique ressequida a
minha mão direita!
Pegue-se-me a língua ao paladar, se eu não me lembrar
de ti, se não fizer de Jerusalém a minha suprema alegria"
(Salmo 137). São palavras recitadas também em todos os
casamentos judaicos.
Onde era, exactamente, o Primeiro Templo? 0 s historiadores e arqueólogos estão geralmente de acordo que era no
monte Moriah. O Altar dos Holocaustos era, provavelmente,
no topo do Monte, de acordo com as regras do tempo para
escolher o respectivo sítio. Há um rochedo neste mpnte onde
a Torah (os primeiros cinco livros da Bíblia) diz que foi o local
onde Abraão, 1000 anos antes da Torah ter sido escrita, foi
experimentado ao ponto de se dispor a sacrificar o seu único
filho Isaac. Essa foi a Primeira Aliança.
Abraão - Ibrahim, no Alcorão - é geralmente considerado o pai de Judeus e Árabes. Mais de 2000 anos depois de
Abraão, segundo a tradição muçulmana, foi desse mesmo
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rochedo que o Profeta Mohamed, chegando de Meca depois
de uma mistica viagem nocturna, subiu ao céu (em 632). 0 s
fiéis veneram, mesmo, o que é indicado como a impressão
na pedra do pé do Profeta.
Em 638, o Califa Omar conquistou Jerusalém. Os Árabes
encontraram no sítio do Templo uma esplanada cheia de ruinas, que não tinha sido usada para celebrações religiosas
durante séculos, como se a cidade tivesse perdido o seu
carácter hebreu. Há fontes escritas descrevendo a esplanada como sitio de depósito de lixo, depois de ter albergado um
templo romano.
Omar mandou limpar a esplanada. Construiu-se e restaurou-se, de modo a tornar a esplanada um centro religioso e
social para a nova comunidade muçulmana. E foi sempre
sendo alargada, ao longo de séculos.

Ao longo dos séculos, os diferentes donos
da Cidade, religiosos e seculares,
tentaram sempre apagar Os
dos seus
predecessores vencidos, e fazer novas
C O ~ S ~ ~ U Çmonumentais
Õ~S
para proclamar
o seu poder
espianada que
toda a cidade.

As paredes Sul e Leste foram reconstruidas em parte. Hoje
em dia há duas plataformas. Foi, provavelmente, na parte mais
a sul das duas que foi construída a primeira mesquita (de inicio, como um abrigo dos fieis contra o sol). Esta é a Mesquita
AI-Aqsa ("a mesquita mais a frente", em árabe).
Na outra plataforma alta, foi construida a Mesquita do
Rochedo, entre os sécs. VI1 e VIII. Desde então, a sua cúpula, sobre um edifício octogonal que Salomão o Magnifico
adornou com azulejos que ainda lá estão, domina o Haram,
e quase toda a cidade e subúrbios. A AI-Aqsa foi reconstruida várias vezes.
Em 1099-1187, os Cruzados tomaram toda a esplanada,
mas não construíram lá nada de permanente. Saladino
recapturou-lhes a cidade, removeu todos os vestigios da sua
presença, e restaurou os monumentos na traça original.
Sucedeu-lhe a sua dinastia, dita dos Ayubidas; e, depois, os
~ a m e ~ u c odo
s , sé,. XI~Iaos princípios do X V I uns e outros
transformaram o Haram no que é nos tempos actuais.
Aumentaram o número' de lugares 'de oração, construíram escolas religiosas (madrasas), livrarias, casas de
repouso, alojamentos de peregrinos.
Agora, o Haram tem edifícios religiosos e seculares, que
vão até aos limites dos muros.
O Alcorão não menciona explicitamente Jerusalém como
um lugar sagrado, mas sim as duas mesquitas. Ao princípio,
mesmo, os fieis viravam-se para Jerusalém para orar. Desde
o séc. VIII, as histórias da viagem mística do Profeta, e da
sua subida ao céu, foram envolvidas num laço muito
poderoso - emocional, intelectual, religioso e pessoal - entre
al-Quds ("o sagrado") que é o nome árabe para Jerusalém e
os muçulmanos.

3000 ANOS DE DEMOLIÇAO,
RECONSTRUÇAO E RESTAURO
Jerusalém tornou-se a terceira Cidade Santa do Islão,
depois de Meca e Medina, que ficam na Arábia Saudita; e
um lugar importante de peregrinação.

Alguns muçulmanos acreditam que a Kaaba, a sagrada
construção no centro da mesquita de Meca, que contém a
Pedra Negra que se atribui a Ibrahim, há-de ser transportada, no fim dos tempos, para ficar junto da mesquita do
Rochedo. Será então que todos os muçulmanos enfrentarão
Deus, no Dia do Julgamento.
Quanto ao Monte do Templo, os séculos viram as mesmas pedras serem utilizadas nos mesmos lugares, para
construir templos aos deuses pagãos e ao Verdadeiro Deus
dos três rnonoteísmos. Ao longo dos séculos, os diferentes
donos da Cidade, religiosos e seculares. tentaram sempre
apagar os vestigios dos seus predecessores vencidos, e
fazer novas construções monumentais para proclamar o seu
poder naquela esplanada que sobrepuja toda a cidade.
( . . . ) Desde o fim do séc. XIX, o movimento sionista,
embora composto maioritariamente de judeus seculares,
recuperou os mitos antigos para os dias de hoje e tomou possessão da santidade da terra. Jerusalém continua a ser um
lugar fisico e celeste, terra prometida e território nacional.
Em 1980, o Parlamento de Israel decretou que "toda a
Jerusalém reunificada é a capital de Israel". Ao mesmo
tempo, o nacionalismo crescia entre os palestinos, em parte
como resposta a atitude de Israel - e um dos seus principais
objectivos passou a ser a proclamação de Jerusalém como
capital do Estado Palestino. A Umrna, comunidade mundial
de muçulmanos, insiste em que Haram é inalienável.

Algumas outras datas, para completar o quadro (no fim
duma cronologia que ocupa uma lista lateral ao artigo, no
qual já se citaram quase todas).
1917: início do mandato inglês sobre Jerusalém.
1948: a seguir a primeira guerra israelo-árabe, Jerusalém
Ocidental foi anexada por Israel; e Jerusalém Oriental ficou
sob administração jordana.
1967: Israel ocupou também Jerusalém Oriental.

A UNESCO
E A CIDADE VELHA
A UNESCO tem sido pedido repetidamente, desde 1967, e
sobretudo pelos paises árabes, que "ajude a preservar a
herança cultural de Jerusalém Oriental", que inclui a Cidade
Velha e o Monte do Templo.
Na sua Conferencia Geral, fins de 1999, reiteraram o
pedido de que "não seja tomada nenhuma medida ou acção
susceptíveis de modificar o carácter religioso, moral, histórico e demográfico da cidade ou o próprio equilibrio do lugar".
Este apelo baseia-se no facto de que as Nações Unidas
consideram Jerusalém "cidade ocupada". Os que solicitam a
ajuda da UNESCO como descrevemos acima citam a
Convenção de Haia de 1954 para a Protecção da Herança
Cultural e Natural do Mundo. Jerusalém pertence a Lista da
Herança Mundial em Perigo desde 1982. A Convenção de
1972 exige do Pais responsavel por um destes sítios que
assegure que não seja danificado nem alterado.
Os paises árabes estão preocupados com as medidas
tomadas por Israel na Cidade Velha, especialmente com as
que envolvem mudanças de população e pesquisas arqueológicas. E que, no conflito do Médio Oriente, cada lado estabelece a sua legitimidade escavando os vários estratos simbólicos e arqueológicos, para fundamentar a precedência de
um sobre o outro.
Ora, Israel quer escavações para ajudar a reconstruir a
história dos seus Lugares Sagrados. Em principio, não o
pode fazer, por causa de uma recomendação da UNESCO
em 1956, em Nova Deli, que proíbe a um poder ocupante
fazer esse tipo de trabalhos. 0 s muçulmanos, por seu lado,
receiam que as escavações israelitas possam danificar os
alicerces da esplanada.

O PECADO
ORIGINAL
J(

José Vítor Malheiros

i

*Texto publicado no "Públrco"de 11 de Fevererro de 2001

É impossível ler o livro de Edwin Black sem ser assaltado pela pungente mistura de úisteza e horror que nos invade sempre que temos
perante os olhos a inumanidadedo Holocausto. Mas é bom ter presente que o livro de Black é, antes de mais, um livro sobre um periodo da vida de uma empresa. Uma das mais chocantes mnstatações deste livro é que não há nada na atitude da IBM que seja
criticável a luz do principio do primado do mercado. A Alemanha
nazi tinha uma necessidade, havia uma procura definida, a IBM
satisfez essa procura. Fê-lo tentando maximizar os seus lucros. satisfazendo o seu cliente, afastando toda a concorrência e fazendo
uma parceria estratégica com a entidade que lhe podia fornecer as
vantagens competitivas de que necessitava: o Estado nazi.
A IBM não colaborou com Hitler com o fim de destruir os
judeus. O extermínio dos inimigos do Reich ou dos não-arianos
parece ter-lhe sido indiferente. Não há registo de um sobressalto
ético, mas também não há sinal de adesão a um programa politico na relação Watson-Hitler. A IBM fez o que fez porque havia
uma oportunidade de negócio. Se alguém teve alguma vez dúvida de que uma sociedade não pode confiar o seu bem-estar a
uma simples lógica de oferta e procura este exemplo deveria
chegar. Outra nota que não é possível deixar de fazer é que, se
esta história é sórdida, ela não é totalmente inesperada.Ainda que
nos últimos anos (desde o advento dos PC e a partilha forçada do
seu mercado) a IBM tenha sofrido profundas alterações, é bom
lembrarmo-nos que a "cultura IBM" despertou durante décadas
um enorme desconforto. A empresa tinha uma pose imperialista
no mercado, uma visão totalitária que a levava a tentar reger a
vida privada dos seus empregados (com códigos de conduta e de
indumentária que chegavam a impor aos homens o uso de ligas
para que as suas peúgas ficassem estiadas!) e era uni exemplo
acabado de culto de personalidade, na pessoa do seu fundador
Thomas J. Watson. Este facto deve ser tomado em conta, pois
lembra-nosque os valores que uma empresa impõe internamente
reflectem os seus actos e os seus objectivos sociais.
Durante décadas, falamos dos perigos da informática para as
liberdades individuais, para o risco de, no futuro, a nossa
sociedade ser ameaçada pelo totalitarismo armado de computadores. É perturbador descobrir que foi afinal com este pecado
original que a informática nasceu - sem que nós tenhamos
sequer dado por isso. Esta história não pode acabar aqui. Além
das lacunas que falta colmatar (Black entreabre as portas de algumas caves onde se adivinham esqueletos, que têm de ser investigadas) falta agora dar a palavra a IBM. O mundo quer ouvir o que
a empresa vai dizer e a maneira como ela responder vai determinar a forma como a questão vai evoluir. Esperemos que não se
feche na sua concha, a espera que o mundo esqueça, porque o
mundo não pode esquecer. Esperemos que não respondam que
se tratou de "business as usual". Esperemos que não respondam
que não fizeram nada ilegal, como os réus de Nuremberga que
garantiam que a Solução Final tinha sido objecto de uma decisão
administrativa perfeitamente legal.
Esperemos que os actuais responsáveis da IBM demonstrem
que estão tão longe quanto é possível estar dos seus antecessores, que permitam o esclarecimento de todos os factos para que
possamos aprender com este exemplo e que façam tudo o que
Ihes for possível para ajudar a reparar o mal que infligiram.

a D. Januário Torgal

Mendes Ferreira,
Vigário Geral Castrense

Os "acorrentados" reais, sem audiências nem jogos de
sedução, são os "escravos" modernos que há em Portugal,
imigrantes vindos de todas as partes e latitudes. Entre as
duas classes dos "acorrentados" há um plano igual: todos
concorrem para algumas pessoas da nossa sociedade (e
estrangeira) ganharem mais, e a qualquer preço! Após
protestos e críticas, é autorizado, agora, um novo período de
permanência, o qual depende essencialmente de o imigrante
ter em mãos um contrato de trabalho. Ao mesmo tempo é
declarada guerra, por um conjunto de dispositivos penais, a
quem os explore e desvie. Não digo que não haja condições
positivas nesta lei. E verdade que as há. Só que um imigrante
fica nas mãos do empregador, ou melhor, o empregador é o
elemento mais poderoso para facilitar a cidadania e a entrada no mercado de trabalho. É o salvador da pátria... E o
"desviador" da pátria também, através de negócios escuros e
aventureiros. O imigrante fica nas mãos de quem, por possíveis ínvios caminhos, o rouba, o explora, o transforma em
"animal de carga", o bestializa e degrada. A lei defende os
imigrantes e penaliza quem os desrespeita. Mas os pobres,
que chegam ao nosso pais na situação de penúria mais aflitiva, para ficarem um pouco menos pobres são capazes de
consentir as opressões mais terríveis para que a vida não
seja tão desfavorável. "Nisto" de dinheiro ninguém domina
ninguém. Quem se tem servido de mulheres e de homens,
vindos dos caminhos da imigração, para aumentar o seu
império, já está de posse das tácticas mais apropriadas para
ganhar ainda mais através da mão de obra barata.
Empregadores deste jaez são "tubarões do capitalismo",
embora, por razões á vista, algumas pessoas da nossa praça
fiquem incomodadas com este dicionário; imigrantes versus
empregadores têm sido, em muitas ocasiões, escravos dos
tempos modernos, na versão da exploração mais bestial! E
preciso, pois, defender a Humanidade em Portugal!

'Agencia Ecclesia. 12 de Fevereiro de 2001
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EMIGRAR,
NECESSIDADE E AVENTURA. Não ter possibilidades
de organizar a vida para responder a aspiração de realizar a
vocação de homem. Não poder expor as proprias ideias
sobre política ou organização social. Morrer de fome. Sofrer
o horror da guerra. Eis um par de razões suficientes para
emigrar. Ver filmes e publicidade de outros paises onde
parece correr "leite e mel" e a vida fácil. Ser seduzido por
"engajadores", sem escrúpulos, que pintam ardilosamente o
amanhã dos outros com tintas de facilidade imediata e sem
esforço. Eis convites que provocam a aventura. Nem a lei de
Schengen obsta a que 500 mil pessoas, ilegalmente, ultrapassem anualmente as fronteiras da Europa ocidental

I

I

I

Milhões de rnilhões de homens vêem-se forçados
a sair das suas terras. Só o aumento generalizado
da qualidade de vida susterá a emigração e outros
problemas actuais que manifestam estar doente
a nossa sociedade.
i

Pe. \lerissimo Teles, Centro Padre Alves Correia.
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EMIGRAÇAO,
DOENÇA DA SOCIEDADE. Este milénio nasce num
berço gravemente infectado. A emigração. O problema da
sida. A corrupção bastante geral de políticos, empresários e
industriais. O desequilíbrio gigantesco dos salários. A perda
de poder dos Estados. A circulação livre de capitais. A violência generalizada, que invade já os meios não urbanos. A
indiferença que leva a perda de cidadania activa. São problemas que afectam todas as pessoas. Nem queremos lembrar o sem-sentido da vida de tantas pessoas (possivelmente
a maior pobreza moderna, resultante da perda de sentido do
que é bom ou mau, da perda do sentido de Deus e da perda
de respeito pela vida). Estes problemas, em parecer
modesto, não se resolvem, pelo ataque directo. Curam-se
pela coragem de decisões que promovam a dignidade da
pessoa humana.
Neste momento pensamos nas migrações. Salvo uin ou
outro aventureiro, ninguém emigra por gosto. E que emigração e turismo são realidades sem parentesco (nunca
percebi porque pastoralmente algumas dioceses juntam a
pastoral do turismo e das migrações). Imigrantes são os milhões de pessoas fora do seu meio natural de vida e cultura.
São mais de 120 milhões os deslocados. O imigrante, quase
sempre, é pessoa de equilíbrio frágil - porque não tem as
condições materiais, muitas vezes mínimas, de existência, e
porque, por vezes, psicologicamente desgastado. (Não
esqueço o Mohamed Kamara que, sem casa nem alimentação, passava o dia pela rua abaixo e acima, dizia ele, com
vontade de "matar a cabeça"). O emigrante acaba por não
ajudar a resolver os problemas da terra natal, e pode provocar outros aonde chega. Legalização, urgência para todos
benéfica. Há só vantagens em resolver os problemas dos imigrantes. A resolução nunca passa pela "expulsão". Esta cria
violência e animosidade entre estados e, dentro em breve,
eles estarão de volta. Quando os problemas são reais, não
se podem iludir. Tentar esmagá-los é inútil, nascem mais
além e com maior gravidade. Não os resolver é querer uma
sociedade sempre em tensão, em desconfiança, em violência, e com bolsas de infra-humanos ou de escravos. Não
resolver os problemas dos pobres é chocar víboras no seio
dos ricos. Não resolver os problemas das pessoas é ter a
sociedade em permanente "alerta laranja" e em muitas
ocasiões e situações em "alerta vermelho". Frente a imigração há que ter atitudes sensatas. Duas atitudes impor-

tantes, de pessoas individuais ou em associações, instituições, clubes ... são o acolhimento e a inserção. Aprende-se a
acolher quando nos colocamos "na pele" do imigrante. Lendo
o Tobias pela positiva: "fazendo aos outros o que
gostariamos que nos fizessem a nós". Outra atitude é a da
inserção. Inserir é tornar alguém participante, sem o forçar,
daquilo que reputamos serem os nossos bens. A inserção
passa pela integração no trabalho, pelas facilidades na
aquisição de casa . . . pela partilha gradativa da cidadania activa. A inserção levará a uma aculturação de que beneficia
quem é recebido e quem acolhe. A inserção exige dos
Estados acordos bilaterais, sem eles não há verdadeira politica de imigração.
EM PORTUGAL?
Estima-se que haja no
Pais uns 60 mil imigrantes de Leste. Só ucranianos serão
mais de 25 mil. E os africanos quantos não serão? Referimo-nos a não legalizados. Só na construção serão necessários
mais de 50 mil trabalhadores. Portugal está a legalizar trabalhadores. A lei é o que é. De todos os lados nos chega
noticia de que os empregadores (estes também muitas vezes
ilegais) não querem fazer os respectivos contratos de trabalho, ou simples propostas. O medo nos trabalhadores é um
facto. As ameaças de despedimentos fazem-se. O Estado
não preparou pessoas suficientes para este trabalho burocrático da legalização. OS postos de legalização são muito,
muito poucos. 0 s funcionários também. As filas, essas, são
compridas, dignas de terceiro mundo!

QUE LEGALIZAÇÃO

EUROPADE QUEM? NOS próximos 25 anos, disseram-no há
dias os jornais, a Europa precisará de 130 milhões de trabalhadores. E de perguntar, que estão os Estados a fazer para
os acolher harmoniosamente e Ihes garantir os direitos. Se
houver trabalho ai estarão os trabalhadores, seja de Leste ou
da América ou da África. 0 s políticos precisam de ter um
pouco de profetas - político que não vê o futuro, é político
remendão.
Coloquemos o ponto final com mais um pensamento. A
ilegalidade e a clandestinidade humilham e esmagam a
muitos, mas servem e enriquecem (será que servem e
enriquecem?) a uns quantos. Olhando o futuro (nem
Schengen dará a Europa aos europeus!) parece-nos que
poderemos afirmar que a Europa só será dos europeus se
soubermos equacionar os problemas dos imigrantes - trabalho pago justamente, alojamento digno, cuidados de saúde
iguais aos dos outros cidadãos, segurança social, efectivo
direito de união do aglomerado familiar ... Não resolver hoje
os problemas dos imigrantes na Europa, é não poder resolver
amanhã os problemas dos europeus. A história talvez o
venha a provar.

Aprende-se a acolher quando nos colocamos
"na pele" do imigrante. Lendo o Tobias
pela positiva: "fazendo aos outros
O que gostaríamos que nos fizessem a nós"

Durante estas esperas, tem-se tempo para rezar,
para se revoltar e também para conversar.
Fui conversando, de vez em quando. Havia pessoas
que já andavam na bicha havia alguns dias porque
faltava este ou aquele papel ou porque o impresso
não estava correctamente preenchido. E sofria-se
continuamente e perguntavam-se as pessoas se não
podia ser de outra maneira.
Padre Manuel Cristovão

' fn "O Gaiato': 24 de Fevereiro de 2001. p 1.

Desde os tempos mais longínquos da tradição bíblica que a
pessoa do estrangeiro nos aparece tratada com todo o
respeito. Em muitas ocasiões, os escritores sagrados tiveram
o cuidado de nos deixar o testemunho do acolhimento que
Ihes é devido, bem como a correcção dos desvios e abusos
cometidos contra eles. Aparecem nomeados ao lado dos
órfãos, viúvas e doentes, revelando a sensibilidade a sua
fragilidade.
Por tradição, possivelmente imbuída do espírito cristão, a
nossa cultura sempre se manifestou sensível ao estrangeiro
e, no último meio século, muitos de nos sentiram na sua
própria pele o que é ser estrangeiro. Creio que, mesmo
actualmente, continuamos com sensibilidade para acolher o
diferente, embora, devido a erros de políticas sociais que
foram acumulando e atirando para o lado milhares de
estrangeiros, estejamos a dificultar a sua integração.
Um dos problemas com que lidamos actualmente é a
burocracia ligada a imigração. Ligados aos imigrantes vêm os
filhos e, se as famílias nacionais têm problemas, também as
famílias migrantes os têm, o que significa que também para
alguns dos filhos de imigrantes a Casa do Gaiato se torna a
sua família alternativa. Já fui ao serviço de estrangeiros mais
de uma trintena de vezes. Vou contar apenas três idas a Rua
de S. Sebastião da Pedreira no mês de Janeiro. Pelo que vi,
esta rua ainda se transforma na Rua das muitas paciências
ou, talvez, das revoltas contidas por se ser estrangeiro.
Fui a primeira vez as nove horas, hora normal de abertura dos serviços. A bicha tinha cerca de duzentos metros.
Aguentei estoicamente. Consegui entrar as 14 h. e ser atendido as 15,15 h. Ia levantar impressos.
Fui, no dia seguinte, para entregar os impressos. Cheguei
eram 7 horas. Às 10,30h. a bicha ainda estava mais atrás do
que no dia anterior em que tinha chegado as nove horas.
Desisti.
No dia seguinte, fui'às 6 h. em ponto. Havia um esboço de
organização. Um rapaz distribuía um pequeno papel com um
número. Coube-me o 135. O papel não tinha nem carimbo nem
assinatura. Perguntei se valia alguma coisa e foi-me dito que
sim. Aguardei. Esse papel permitiu que saísse, por algum
tempo, da bicha e fosse comprar o jornal e estender as pernas.
Quando chegou a minha vez de entrar, as 11,15 h. fiquei surpreendido. Apresentei o meu papel religiosamente guardado e
oiço um Sr. policia dizer-me na cara: «Isso não vale nada. O que
interessa é estar na bicha)).Abro um parêntesis para lembrar o
ditado popular: «Muito ajuda quem não estorva)). Entrei. Mais
senhas com numero, agora oficiais. Aguardei. Fui atendido
pelas 13,30 h. Num dos processos faltava-me um papel. Pedi
para voltar no dia seguinte. Não tinha que ser nesse dia, caso
contrário teria de ir novamente para a bicha.
No meio disto tudo uma flor para os funcionários atenciosos,
dedicados, pacientes, com vontade de ajudar a resolver, mas
impotentes diante de tanta gente, todos os dias...
Há dias, vi Ministros na Televisão a visitar um serviço de
estrangeiros. Espero que tenham visto as bichas, saibam
delas e tentem resolver, já que assim não humano, não dignifica a pessoa do imigrante nem o pais que os recebe.

Quem muito viu, sofreu, passou trabalhos,
mágoas, humilhações, tristes surpresas;
e foi traído, e foi roubado, e foi
privado em extremo da justiça justa;

...
Inquieto e franco, altivo e carinhoso,
será sempre sem pátria. E a própria morte,
quando o buscar, há-de encontrá-lo morto.
" Quem muito viu", in Poesia

- III, de Jorge de Sena, edição Moraes 1978

No v ~ sCONCEPÇÕES
DA PARCERIA
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1. UMASOCIEDADE EM MUDANÇA. Para podermos fazer unia
Mura sobre a situação actual das nossas sociedades e a
celeridade com que as mudanças têm ocorrido, vale a pena
recordar como o nosso mundo era há pouco mais de 10 anos.
Se pensarmos bem será fácil apercebermo-nos das enormes
transformações que se desenvolveram nas nossas sociedades
num tão cu0.
lapso de tempo.
Há cerca de 10 anos, o mundo vivia marcado pelo que
ainda restava da guerra fria, objectivamente dividido por um
muro alto, encimado de arame farpado e com militares armados
que não se rogavam a atirar caso alguém tentasse ultrapassa-lo. Na realidade, esse muro dividia o planeta em dois blocos
política e militarmente antagónicos, alimentando a ideia de uma
terceira guerra mundial.
Em consequência desta situação, a cooperação entre os
países encontrava-se muito dificultada, sendo muitos conflitos
regionais mera expressão do conflito maior entre os blocos
dominantes. Por outro lado, o fosso entre o mundo dito desenvolvido e o chamado mundo subdesenvolvido era ainda maior
do que é hoje.
Os meios disponíveis de comunicação entre as pessoas, as
empresas e os povos eram, também eles, muito limitados,
lentos e de difícil acessibilidade; a informação transmitida pelos
media era limitada e, por vezes, controlada pelos poderes dominantes; a emigração altamente controlada e até as viagens
para o estrangeiro dependiam de visto prévio e complicadas
formalidades de fronteira.
Felizmente, muitas coisas mudaram ou estão, progressivamente, a evoluir. E algumas destas mudanças - sobretudo as
mais rápidas e profundas - são fruto do tão falado fenomeno da
qlobalização
e do advento de uma verdadeira sociedade de
informação.

Ana Bessa, agrónoma e investigadora, docente no
Instituto Piaget, casada e mãe de dois filhos, foi no
final dos anos 70 responsável pela pastoral juvenil no
âmbito do Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil
do Patriarcado de Lisboa. O texto que se publica corresponde a sua intervenção em aio de 2000 no ciclo
de
"Cultura e Cristianismo - O que
sonhamos e cánstruímos", promovido pela Escola de
Leigos do Patriarcado e pela Editorial Vozes, Esta ini2. A GLOBALIZAÇAO E A NOVA CRISE DA DEMOCRACIA MODERNA.
ciativa procurou estabelecer uma abordagem da culFala-se muito - e, por vezes, de uma forma exclusivamente
tura de forma aberta e abrangente, onde de modo
elogiosa - do fenómeno, quase irreversível,da globalização. A
globalização aparece como sendo o destino ou, mais precisatransversal, se privilegiou as vivências quotidianas, ao
mente, já o presente nas mais diversas áreas das sociedades
mesmo 'tempo que se valorizou a percepção da
contemporâneas. Na verdade, embora muitas vezes não nos
relação entre cultura e cristianismo, não como duas
demos conta disso, a nossa vida quotidiana está cada vez mais
condicionada pelo fenómeno da globalização. Resta saber se
realidades distintas e antagónicas, mas na sua mútua
poderemos ter algum papel mais activo na construção e no contensão e inter-penetração, enquanto dinamismo
trolo deste fenómeno. E esse não é um problema qualquer:
religioso e social. Tendo constituído um espaço de
interpelando o sentido da evolução da sociedade em que vivemos, o problema do nosso papel nesse processo acaba semdebate, aberto e plural, sobre alguns dos vectores
pre por se tornar também num sério desafio aos nossos sisque desafiam a experiência
cristã, e através
temas políticos e democráticos, que enfrentam uma nova crise.
dos quais o cristianismo se reelabora e se confronta,
Com efeito, sabemos que os Homens e as sociedades
a sua C O ~ U ~ ~ C subordina
~ Ç ~ O , a "Novas ConcepçÕe~
humanas estão hoje ainda mais interdependentes.A partilha de
informação, mas também a intervenção dos poderes, não tem
de i>arceria no trabalho nas relacões ~essoaise na
barreiras geográficas, culturais, políticas, económicas, sociais
procurou delinear
algunsdos níveis em
OU religiosas e 0s limites, nomeadamente morais e éticos, mas
que se coloca a problemática da solidariedade nas
também jurídicos, parecem quase inexistenteç ou ineficazes.
Ora, seria preciso uma dose excessiva de ingenuidade para
relações pessoais e sociais.
Ana Bessa
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ainda pensar que nesta sociedade globalizada e globalizante os
poderes tradicionais, nomeadamente, o poder político e sobe-

rano dos Estados - e até o poder religioso - continuam a
desempenhar o papel preponderante do passado. "Novos"
poderes emergem sem rosto definido, sem nenhum tipo de
legitimação e escassa regulação ou controlo.

3. AS VANTAGENS E OS DESAFIOS DA ALDEIA GLOBAL. São reais
as vantagens de uma maior cooperação e colaboração política
entre as nações, bem como de uma maior partilha dos
poderes. São reais as vantagens das inúmeras associações de
países que têm vindo a intensificar fenómenos de cooperação
ou de integração, com o objectivo de resolver problemas
comuns. São reais as vantagens da abertura das fronteiras a
livre circulação de pessoas, mercadorias e capitais.
São reais as vantagens do esforço que tem sido feito para
a consciencialização de um novo conceito de cidadania, conferindo as pessoas direitos de participação em quadros mais
alargados.
são reais as vantagens da universalização e da maior
celeridade das comunicações permitindo um melhor conhecimento mútuo e uma maior interaiuda, bem como uma melhor
identificação, por vezes em tempo real, dos problemas, designadameite os dos povos agora designados de "em vias de
desenvolvimento". E é real, também, a maior circulação de
informação que revelou ao mundo casos de guerras fraticidas,
de ditaduras intoleráveis, de poderes fraudulentos e corruptos,
de discriminações de diversa ordem, de exploração humana,
de miséria e pobreza abaixo dos níveis toleráveis numa
sociedade que se pretende justa.
Mas é preciso dizer - OU repetir, para que não se esqueça
-que nem tudo são rosas neste processo evolutivo. NOinício
do terceiro milénio, não podemos ignorar que nas nossas
sociedades ainda estão presentes muitas injustiças e desigualdades de vária ordem, que objectivamente limitam, e por vezes
logo à nascença, o bem-estar do Homem (no sentido da qualidade de vida, mas também de usufruto de direitos inerentes a
diqnidade da pessoa humana) e um verdadeiro desenvolviminto das sociedades. sendoas coisas assim, já se vê que
não nos podemos conformar com o papel passivo de espectadores de um mundo que muda como se fosse movido por uma
lógica própria, incontrolável. E pior ainda se verificamos que o
reforço da interdependência fruto da globalização agrava afinal, ainda mais, a dependência dos mais fracos.
4. AS PARCERIAS NA MINHA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: A COOPERAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO NUM CONTEXTO DE GLOBALIZAÇÃO. No que respeita a minha experiência profissional no

domínio da cooperação, na área das ciências agrárias e do
desenvolvimento agrícola sustentável em países tropicais, também ela assenta em processos de parceria. Parceria, primeiro,
no próprio local de trabalho, porque a investigação científica
nunca pode ser um exercício isolado. Parceria nas relações
pessoais, porque o meio laboral nos põe inevitavelmente em
contacto com os outros. Parceria, também, no plano ínstitucional, porque todo o trabalho científico assenta na cooperação
entre instituições. Parceria, finalmente, no plano das relações
políticas de cooperação entre países, onde entra esta questão

Na verdade, embora muitas vezes não nos
demos conta disso, a nossa vida quotidiana
está cada vez mais condicionada
pelo fenÓmen0 da globalização.
Resta saber se poderemos ter algum papel
mais activo na construção e no controlo
deste fenÓmen0.
Sã0 reais as vantagens da universalização
e da maior celeridade das comunicacões
permitindo um melhor conhecimento mútuo
e Uma maior interajuda, bem Com0 Uma
melhor identificação, por vezes em tempo
real, dos problemas, designadamente
OS dos POVOS agora designados de "em vias
de desenvolvimento".
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da interdependência e da globalização. Sucede que nem sempre estas parcerias funcionam bem. Nem sempre estão bem
direccionadas, nem sempre são alvo de uma reflexão profunda.
A minha actividade profissional permite-me manter contactos regulares corn pessoas e países que, pelo destino da
História, são habitualmente designados, embora com uma boa
dose de optimismo, de "países em desenvolvimento".
Frequentemente, vejo-me a pensar em que medida este
processo de globalii:ação vai finalmente contribuir para atenuar
as discrepâncias e assegurar um aumento da qualidade de
vida e da justiça social entre os Homens, independentemente
da sua origem, raça ou etnia. Devo confessar que tenho mais
dúvidas do que certezas sobre este assunto. Mas receio que a
globalização se torne tão incisiva e massificadora que force
estes povos, com uma longa História e uma enorme riqueza
cultural, a envolverem-se num simples processo de aculturação
da cultura ocidental dominante, na maior parte dos casos completamente desajustada das necessidades básicas das populações e da realidade concreta da cultura e hábitos de vida
daqueles homens E! mulheres.
Põe-se então a questão: em que medida será possivel ajudar estes povos e grupos étnicos a encontrarem o seu próprio
caminho de desenvolvimento?
Tenho para mirn que o processo de globalização não pode
eliminar a diversidade cultural e social das pessoas e dos
povos. A riqueza da natureza humana será irremediavelmente
posta em causa se continuarmos neste processo de colonização cultural e social. Dir-me-ão que situações semelhantes
sempre ocorreram ao longo dos tempos. A História mundial
está cheia de relatos de povos que foram invadindo outros
povos, que matavam e impunham a sua forma de vida, religião
e costumes. A pretexto de diversas motivações, sempre houve
fenómenos de dorninação por parte dos mais fortes. Mas, verdadeiramente, a situação actual coloca desafios sem precedentes: a globaliziação é um fenómeno muito mais poderoso,
eficiente e universal do que os processos anteriormente
disponíveis, razão pela qual as suas consequências se repercutem de uma forrna mais efectiva, célere e planetária, configurando um ameaçador processo massificador das sociedades
humanas.
Sucede que niio creio que a resignação seja o melhor remédio. Não acho sequer que seja o r e ~ é d i opara coisa alguma.
Pelo contrário, a consciência e a ética humana têm que pôr limites aos mais ameaçadores abusos. É indiscutível que a diversidade é um bem supremo, cuja riqueza não pode ser alienada. Trata-se de urna questão do foro da essência humana, que
se repercute na relação com o outro e o diferente. Assim sendo,
sem dúvida que i3 educação para a solidariedade desinteressada, no reconhecimento da diversidade, e a capacidade de
convivência (e não somente de tolerância) com o diferente têm
que ser atributos a desenvolver nas pessoas desde a idade de
crianças. E não creio que, longe desses valores básicos como
frequentemente estão, as parcerias para a cooperação possam
conduzir a um desenvolvimento digno desse nome.
Em suma, a educação para a solidariedade, no reconhecimento da diversidade e a capacidade de convivência com o

diferente são valores que considero essenciais na vida em
sociedade, tanto ao nível das relações pessoais como ao nível
das relações de trabalho, como ainda ao nível das instituições
e das comunidades políticas. Estes valores estão em crise
acentuada nestes tempos de globalização? Sem dúvida que
sim. Mas não creio que seja de espantar que a globalização,
como fenómeno: não tenha valores. O que espanta é como
tanta gente se conforma com isso.

5. AS PARCERIAS NA VIDA PROFISSIONAL: AS RELAÇÕES PESSOAIS E DE TRABALHO NUM AMBIENTE COMPETITIVO.
Curiosamente, ou talvez não, a conjuntura em que frequentemente as relações de trabalho se desenvolvem concorre, também ela, com os mesmos valores, pois é dominada pela dicotomia eficiêncialcompetitividade.
E não é só no sector privado que se procede a quantificação quase mecânica da eficiência dos funcionários e dos
sistemas de produção. Também no sector público este tipo
redutor de avaliação já é uma realidade que paira sobre qualquer trabalhador, independentemente da sua qualificação.
Esta forma de avaliação da eficiência individual e colectiva essencialmente quantitativa - embora com algumas vantagens objectivas na monitorização de resultados a atingir
pelas empresas e pelos serviços, condiciona, necessariamente, os comportamentos individuais e as relações pessoais no ambiente de trabalho.
Desde logo, a eficiência reclama formação escolar especializada e qualificação profissional contínua mas, ao mesmo
tempo, com alguma plasticidade e versatilidade; impõe a
urgência do acesso contínuo a novas informações e tecnologias; determina uma disponibilidade quase total para o trabalho, em detrimento da vida individual e da vida familiar e
social de cada um; recomenda uma grande mobilidade
geográfica e uma grande capacidade de adaptação a novas
situações; multiplica a segregação sexual e social, discriminando em especial as mulheres, os deficientes e os desfavorecidos; deixa pairar a ameaça permanente do desemprego, agravada pela crescente precariedade das relações
laborais.
O resultado é que tendem a surgir condições favoráveis
a um clima de grande competitividade que, não sendo vivido
de uma forma sadia, pode condicionar gravemente as
relações pessoais no trabalho.
Em consequência desta conjuntura complexa, é já frequente o diagnóstico de situações de stress, que podem conduzir a alterações de comportamento na vida familiar e
social. Nestas condições, as relações pessoais dificilmente
conseguem aprofundar-se e tendem, necessariamente, a
dete-riorar-se.
As coisas são o que são, é verdade. Mas é necessário
analisar, sem preconceitos, novas medidas políticas que
visem responder aos problemas concretos que muitas pessoas vivem no mundo do trabalho.
Por exemplo, vale a pena discutir a tese sustentada por
alguns economistas segundo a qual a designada flexibilização do mercado de trabalho pode, por si só, traduzir-se num

aumento das oportunidades de emprego, favorecendo as
condições de realização profissional, sem que, na essência,
sejam alterados os direitos sociais elementares.
Para alguns, aliás, o garante da sustentabilidade dos sistemas de protecção social estará no aumento do nível global do emprego, que poderá passar pela aplicação de outras
medidas inovadoras. De entre elas. destacam-se as medidas
que visam facilitar a conciliação entre o emprego, tanto masculino como feminino, com a vida familiar, como sejam a
disponibilização de serviços eficientes de apoio as familias e
a generalização, em certas áreas, da figura do trabalho a
tempo parcial, ou mesmo a redução do próprio horário de
trabalho.
Estes desenvolvimentos, porém, não precisam de perder
de vista o paradigma da competitividade que domina o mercado de trabalho e as economias modernas.
O caminho estreito que importa percorrer, com criatividade e ousadia, é afinal o da difícil compatibilização entre
competitividade e solidariedade social, no seu sentido mais
profundo.

6. A CRISE DA SOLIDARIEDADE E A CRISE DAS PARCERIAS. ~á o
Papa, no dia do trabalhador em 2000, sublinhava que
"graças as recentes tecnologias e ás comunicações globais,
novas possibilidade de progresso estão emergindo. No
entanto, não faltam novos problemas que se adicionam aos
já existentes e dão origem a legitimas preocupações.
Realidades como o desemprego, a exploração de menores e
os baixos salários persistem e pioram em algumas partes do
Mundo". João Paulo II afirmava ainda que "a organização do
trabalho nem sempre respeita a dignidade da pessoa
humana e o destino universal dos recursos/riquezas nem
sempre é tido em consideração". O compromisso para a resolução destes problemas em todo o Mundo envolve toda a
gente. Dai o Papa sugerir a necessidade de se "estabelecer
uma aliança a favor do respeito pelo trabalho".
Após o Vaticano II, temas como a relação entre a Igreja
e o mundo ou entre o cristianismo e a cultura têm servido de
pretexto a reflexões e discussões de diversa natureza. Hoje
todas essas questões estão relançadas, pois as circunstâncias actuais do nosso quotidiano, nomeadamente o tipo de
sociedade global em que estamos inseridos, as difíceis
relações pessoais e as novas parcerias de trabalho, confrontam-nos e desafiam-nos.
O fenómeno da globalização é hoje uma realidade presente em todas as áreas da vida humana mas, como diz
também o Papa, esta "realidade tem de ser gerida de uma
forma inteligente", pois afinal "também a solidaridade ter de
ser globalizada".
Julgo que é essa, afinal, a chave para o sucesso das
parcerias nas relações pessoais. de trabalho e na sociedade:
sem solidariedade não pode haver parcerias de sucesso. E, se
há uma crise de solidariedade, tem de haver uma crise nas
parcerias que temos no Mundo de hoje. Talvez resida aqui um
dos mais sérios desafios que é colocado ao Homem no início
do novo milénio.

É indiscutível que a diversidade e um bem
supremo, cuja riqueza não pode ser alienada.
Trata-se de uma questão do foro da essência
humana, que se repercute na relação com
o outro e o diferente. Assim sendo, sem
dúvida que a educação para a solidariedade
desinteressada, no reconhecimento
da diversidade, e a capacidade
de convivência (e não somente de tolerância)
com o diferente têm que ser atributos
a desenvolver nas pessoas desde a idade
de crianças.
O caminho estreito que importa percorrer,
com criatividade e ousadia, é afinal
o da difícil compatibilização entre
competitividade e solidariedade social,
no seu sentido mais profundo.

REPRESENTAÇÃO*
É precisamente neste tipo de questões
que a democracia representativa tem de mostrar
a sua virtude.
i

José Vítor Malheiros

* ~ e x t opublicado no "P~ib1ico"de20 de Fevereiro de 2001.

A ratificação do Tribunal Penal Internacional deu origem
nos Últimos dias a uma pequena avalanche de textos de
opinião, editoriais e debates.
A discussão não é fácil porque a questão tem a particularidade de colocar frente a frente bens igualmente
estimáveis e contraditórios: de um lado, o justo desejo de
punir os grandes criminosos negligenciados pelas justiças
nacionais e o primado dos Direitos Humanos sobre os códigos nacionais. Do outro, os principias de soberania
nacional e o princípio humanista do Código Penal português que recusa as penas perpétuas - para deixar de
lado as imunidades dos detentores de cargos públicos.
Trata-se de saber, neste caso, quais destes bens temos
por essenciais e inalienáveis e quais consideramos negociáveis em troca de um menor mal ou de um maior bem no duplo plano da moral e da política.
(Diga-se a margem que defendo a ratificação do TPI,
com algum cepticismo mas sem hesitação.)
O curioso nesta discussão tem sido que, quando se
torna evidente o choque entre o desejo de preveniripunir
um genocidio e a necessidade de prescindir da
humanidade das penas portuguesas, venha á baila a eventualidade de se realizar um referendo. Como se, confrontados por um dilema que não passa pela facilidade da
fracção ideológica, os votos do povo pudessem servir de
moeda ao ar.
Um preocupante corolário que se pode extrair desta
proposição é que os nossos representantes eleitos parecem
considerar-se as melhores pessoas para tomar as decisões
relativamente as quais os partidos têm posições claras e
opostas, mas já não para decidir questões de maior profundidade filosófica. O que é perturbador para aqueles (poucos)
que se apressam a falar de referendo não é o confronto nem
os ideais em presença, mas a dúvida.
Para este tipo de questão, o referendo não pode ser
uma possibilidade. O referendo é adequado para que uma
população escolha entre duas possibilidades aceitáveis
(ambas) no plano dos princípios, mas não pode ser a base
da moral ou da política. Serve para ver de que lado estão
mais interesses - o que é legítimo e razoável em muitos
casos. Mas não pode ser um escape para a pusilanimidade.
E precisamente neste tipo de questões que a democracia representativa tem de mostrar a sua virtude. Esta
parece-nos um melhor sistema que a democracia directa
não só porque é mais eficaz, nem só porque nos permite
eleger os melhores de entre nós, mas também porque obriga os eleitos a representar-nos de forma pública - comprometendo-se a representar (há uma componente teatral
na política) o papel de políticos honestos, competentes,
corajosos e empenhados no interesse público.
Independentemente da qualidade da nossa escolha, a visibilidade da representação garante de alguma forma que os
nossos eleitos serão melhores do que nós (ou se
esforçarão por sê-lo), ainda que o não fossem a partida numa espécie de profecia auto-realizadora positiva.
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Escuto mas não sei
Se o que oiço é silêncio
Ou deus
Escuto sem saber se estou ouvindo
O ressoar das planícies do vazio
Ou a consciência atenta
Que nos confins do universo
Me decifra e fita
Apenas sei que caminho como quem
É olhado amado e conhecido
E por isso em cada gesto ponho
Solenidade e risco
"Escuto", de Sophia de Mello Breyner Andersen,
in Geografia (1997), edições Salamandra, 1990

DIGNITATIS
HUMANAE
Aproveitamos para publicara ~ro~ósitododebate
sobre Liberdade Religiosa a declaração do Concílio
Vaticano 11 sobre este assunto,

1 . 0 s homens de hoje tomam-se cada vez mais conscientes
da dignidade da pessoa humana e, cada vez em maior
número, reivindicam a capacidade de agir segundo a própria
convicção e com liberdade responsável, não forçados por
coacção mas levados pela consciência do dever. Requerem
também que o poder público seja delimitado juridicamente, a
fim de que a honesta liberdade das pessoas e das associações não seja restringida mais do que é devido. Esta exigência de liberdade na sociedade humana diz respeito principalmente ao que é próprio do espírito, e, antes dé maii, ao que
refere ao livre exercício da religião na sociedade.
Considerando atentamente estas aspirações, e propondo-se
declarar quanto são conformes a verdade e a justiça, este
Concilio Vaticano investiga a sagrada tradição e doutrina da
Igreja, das quais tira novos ensinamentos, sempre concordantes com os antigos.
Em primeiro lugar, pois, afirma o sagrado Concilio que o
próprio Deus deu a conhecer ao género humano o caminho
pelo qual, servindo-o, os homens se podem salvar e alcançar
a felicidade em Cristo. Acreditamos que esta única religiao
verdadeira se encontra na Igreja católica e apostólica, a qual
o Senhor Jesus confiou o encargo de a levar a todos os
homens, dizendo aos Apóstolos: "lde, pois, fazer discípulos
de todas as nações, baptizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos
prescrevi" (Mt. 28, 19-20). Por sua parte, todos os homens
têm o dever de buscar a verdade, sobretudo no que diz
respeito a Deus e a sua Igreja e, uma vez conhecida, de a
abraçar e guardar.
O sagrado Concílio declara igualmente que tais deveres
atingem e obrigam a consciência humana e que a verdade
não se impõe de outro modo senão pela sua própria força,
que penetra nos espíritos de modo ao mesmo tempo suave e
forte. Ora, visto que a liberdade religiosa, que os homens
exigem no exercício do seu dever de prestar culto a Deus, diz
respeito a imunidade de coacção na sociedade civil, em nada
afecta a doutrina católica tradicional acerca do dever moral
que os homens e as sociedades têm para com a verdadeira
religião e a única Igreja de Cristo. Além disso, ao tratar desta
liberdade religiosa, o sagrado Concílio tem a intenção de
desenvolver a doutrina dos Últimos Sumos Pontífices acerca
dos direitos inviolaveis da pessoa humana e da ordem jurídica da sociedade.

I DOUTRINA
GERAL ACERCA DA LIBERDADE
RELIGIOSA
2. Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem
direito a liberdade religiosa. Esta liberdade consiste no
seguinte: todos os homens devem estar livres de coacção,
quer por parte dos individuos, quer dos grupos sociais ou
qualquer autoridade humana; e de tal modo que, em matéria
religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em
privado e em público, só ou associado com outros, dentro
dos devidos limites. Declara, além disso, que o direito a liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da

pessoa humana, como a palavra revelada de Deus e a
própria razão a dão a conhecer. Este direito da pessoa
humana a liberdade religiosa na ordem jurídica da sociedade
deve ser de tal modo reconhecido que se torne um direito
civil.
De harmonia com própria dignidade, todos os homens,
que são pessoas dotadas de razão e de vontade livre e por
isso mesmo com responsabilidade pessoal, são levados pela
própria natureza e também moralmente a procurar a verdade,
antes de mais a que diz respeito a religião. Têm também a
obrigação de aderir a verdade conhecida e de ordenar toda a
sua vida segundo as suas exigências. Ora, os homens não
podem satisfazer a esta obrigação de modo conforme com a
própria natureza, a não ser que gozem ao mesmo tempo de
liberdade psicológica e imunidade de coacção extrema. O
direito a liberdade religiosa não se funda, pois, na disposição
subjectiva da pessoa, mas na sua própria natureza. Por esta
razão, o direito a esta imunidade permanece ainda naqueles
que não satisfazem a obrigação de buscar e aderir a verdade; e, desde que se guarde a justa ordem pública, o seu
exercício não pode ser impedido.

3. Tudo isto aparece ainda mais claramente quando se considera que a suprema norma da vida humana é a própria lei
divina, objectiva e universal, com a qual Deus, no designio da
sua sabedoria e amor, ordena, dirige e governa o universo
inteiro e os caminhos da comunidade humana. Desta sua lei,
Deus torna o homem participante, de modo que este, segundo suave disposição da divina providência, possa conhecer
cada vez mais verdade imutável. Por isso, cada um tem o
dever. e consequentemente direito de procurar a verdade em
matéria religiosa, de modo a formar, prudentemente, usando
de meios apropriados. juízos de consciência rectos e verdadeiros.
Mas a verdade deve ser buscada pelo modo que convém
a dignidade da pessoa humana da sua natureza social, isto
é, por meio de uma busca livre, com a ajuda do magistério ou
ensino, da comunicação e do diálogo, com os quais os homens dão a conhecer uns aos outros a verdade que encontraram ou julgam ter encontrado, a fim de se ajudarem mutuamente na inquirição da verdade; uma vez conhecida esta,
deve-se aderir a ela com um firme assentimento pessoal.
O homem ouve e reconhece os ditames da lei divina por
meio da consciência, que ele deve seguir fielmente em toda a
sua actividade, para chegar ao seu fim, que é Deus. Não deve,
portanto, ser forçado a agir contra a própria consciência. Nem
deve também ser impedido de actuar segundo ela, sobretudo
em matéria religiosa. Com efeito, o exercício da religião, pela
natureza desta, consiste primeiro que tudo em actos internos
voluntários e livres, pelos quais o homem se ordena directamente para Deus; e tais actos não podem ser nem impostos
nem impedidos por uma autoridade meramente humana. Por
sua vez, a própria natureza social do homem exige que este
exprima externamente os actos religiosos interiores, entre em
comunicação com os demais em assuntos religiosos e professe
de modo comunitário a própria religião.

E, portanto, uma injustiça contra a pessoa humana e contra a própria ordem estabelecida por Deus, negar ao homem
o livre exercício da religião na sociedade, uma vez salvaguardada a justa ordem pública.
Além disso, os actos religiosos, pelos quais os homens,
privada e publicamente, se orientam para Deus segundo
própria convicção, transcendem por sua natureza a ordem
terrena e temporal. Por este motivo, a autoridade civil, que
tem como fim próprio olhar pelo bem comum temporal, deve,
sim, reconhecer e favorecer a vida religiosa dos cidadãos,
mas excede os seus limites quando presume dirigir ou
impedir os actos religiosos.

-

4. A liberdade ou imunidade de coacção em matéria religiosa,
que compete as pessoas tomadas individualmente, também
Ihes deve ser reconhecida quando actuam em conjunto. Com
efeito, as comunidades religiosas são exigidas pela natureza
social tanto do homem como da própria religião.
Por conseguinte, desde que não se violem as justas
exigências da ordem pública, deve-se em justiça a tais comunidades a imunidade que Ihes permita regerem-se segundo
as suas próprias normas, prestarem culto público ao Ser
supremo, ajudarem os seus membros no exercício da vida
religiosa e sustentarem-nos com o ensino e promoverem,
enfim, instituições em que os membros cooperem na orientação da própria vida segundo os seus princípios religiosos.
Também compete as comunidades religiosas o direito de
não serem impedidas por meios legais ou pela acção administrativa do poder civil, de escolher, formar, nomear e transferir os próprios ministros, de comunicar com as autoridades
e comunidades religiosas de outras partes da terra, de construir edifícios religiosos e de adquirir e usar os bens convenientes.
0 s grupos religiosos têm ainda o direito de não serem
impedidos de ensinar e testemunhar publicamente, por
palavra e por escrito, a sua fé. Porém, na difusão da fé religiosa e na introdução de novas práticas, deve sempre evitar-se todo o modo de agir que tenha visos de coacção, persuasão desonesta ou simplesmente menos leal, sobretudo
quando se trata de gente rude ou sem recursos. Tal modo de
agir deve ser considerado como um abuso do próprio direito
e lesão do direito alheio.
Também pertence a liberdade religiosa que os diferentes
grupos religiosos não sejam impedidos de dar a conhecer
livremente a eficácia especial da própria doutrina para
ordenar a sociedade e vivificar toda a actividade humana.
Finalmente, na natureza social do homem e na própria índole
da religião se funda o direito que os homens têm de, levados
pelas suas convicções religiosas, se reunirem livremente ou
estabelecerem associações educativas, culturais, caritativas
e sociais.
5. A cada família, pelo facto de ser uma sociedade com direito próprio e primordial, compete o, direito de organizar livremente a própria vida religiosa, sob a orientação dos pais. A
estes cabe o direito de determinar o método de formação reli-

giosa a dar aos filhos, segundo as próprias convicções religiosas. E, assim, a autoridade civil deve reconhecer aos pais
o direito de escolher com verdadeira liberdade as escolas e
outros meios de educação; nem, como consequência desta
escolha, se Ihes devem impor, directa ou indirectamente,
injustos encargos. Além disso, violam-se os direitos dos pais
quando os filhos são obrigados a frequentar aulas que não
correspondem as cc~nvicçõesreligiosas dos pais, ou quando
se impõe um tipo úr~icode educação, do qual se exclui totalmente a formação religiosa.

6. Dado que o bem comum da sociedade - ou seja, o conjunto das condições que possibilitam aos homens alcançar
mais plena e facilmr!nte a própria perfeição - consiste sobretudo na salvaguarija dos direitos e deveres da pessoa
humana, o cuidado pela liberdade religiosa incumbe tanto
aos cidadãos como aos grupos sociais, aos poderes civis, a
Igreja e as outras comunidades religiosas, segundo o modo
próprio de cada uma, e de acordo com as suas obrigações
para com o bem coinum.
Pertence essencialmente a qualquer autoridade civil tutelar e promover os direitos humanos invioláveis. Deve, por
isso, o poder civil assegurar eficazmente, por meio de leis
justas e outros meicis convenientes, a tutela da liberdade religiosa de todos os cidadãos, e proporcionar condições
favoráveis ao desenvolvimento da vida religiosa, de modo
que os cidadãos po:;sam, realmente exercitar os seus direitos
e cumprir os seus deveres, e a própria sociedade beneficie
dos bens da justiça e da paz que derivam da fidelidade dos
homens a Deus e a Sua santa vontade.
Se, em razão das circunstâncias particulares dos diferentes povos, se s~tribuia determinado grupo religioso um
reconhecimento civil especial na ordem jurídica, é necessário
que, ao mesmo tenipo, se reconheça e assegure a todos os
cidadãos e comunidades religiosas o direito a liberdade em
matéria religiosa.
Finalmente, a autoridade civil deve tomar providências
para que a igualdade jurídica dos cidadãos - a qual também
pertence ao bem c~smumda sociedade - nunca seja lesada,
clara ou larvadamente, por motivos religiosos, nem entre eles
se faça qualquer discriminação.
Daqui se concliii que não é lícito ao poder público impor
aos cidadãos, por força, medo ou qualquer outro meio, que
professem ou rejeitem determinada religião, ou impedir
alguém de entrar numa comunidade religiosa ou dela sair.
Muito mais é contra a vontade de Deus e os sagrados direitos da pessoa e da humanidade recorrer por qualquer modo
a força para destriiir ou dificultar a religião, quer em toda a
terra quer em alguma região ou grupo determinado.

7. E no seio da soi:iedade humana que se exerce o direito a
liberdade em matÉiria religiosa; por isso, este exercício está
sujeito a certas normas reguladoras.
No uso de qualquer liberdade deve respeitar-se o principio moral da responsabilidade pessoal o social: cada homem
e cada grupo social estão moralmente obrigados, no exercí-

cio dos próprios direitos, a ter em conta os direitos alheios e
os seus próprios deveres para com os outros e o bem
comum. Com todos se deve proceder com justiça e bondade.
Além disso, uma vez que a sociedade civil tem o direito
de se proteger contra os abusos que, sob pretexto de liberdade religiosa, se poderiam verificar, é sobretudo ao poder
civil que pertence assegurar esta protecção. Isto, porém, não
se deve fazer de modo arbitrário, ou favorecendo injustamente uma parte; mas segundo as normas jurídicas, conformes A ordem objectiva, postuladas pela tutela eficaz dos
direitos de todos os cidadãos e sua pacífica harmonia, pelo
suficiente cuidado da honesta paz pública que consiste na
ordenada convivência sobre a base duma verdadeira justiça,
e ainda pela guarda que se deve ter da moralidade pública.
Todas estas coisas são parte fundamental do bem cornum e
pertencem a ordem pública. De resto, deve manter-se o
princípio de assegurar a liberdade integral na sociedade,
segundo o qual se há-de reconhecer ao homem o maior grau
possível de liberdade, só restringindo esta quando e na medida em que for necessário.

8. 0 s homens de hoje estão sujeitos a pressões de toda a
ordem e correm o perigo de se verem privados da própria
liberdade Por outro lado, não poucos mostram-se inclinados
a rejeitar, sob pretexto de liberdade, toda e qualquer sujeição,
ou a fazer pouco caso da devida obediência.
Pelo que este Concilio Vaticano exorta a todos, mas
sobretudo aos que têm a seu cargo educar outros, a que se
esforcem por formar homens que, fiéis a ordem moral, obedeçam a autoridade legítima e amem a autêntica liberdade;
isto é, homens que julguem as coisas por si mesmos e a luz
da verdade, procedam com sentido de responsabilidade. e
aspirem a tudo o que é verdadeiro e justo, sempre prontos
para colaborar com os demais.
A liberdade religiosa deve, portanto, também servir e orientar-se para que os homens procedam mais responsavelmente no desempenho dos seus deveres na vida social.

9. O que este Concílio Vaticano declara acerca do direito do
homem a liberdade religiosa funda-se na dignidade da pessoa, cujas exigências foram aparecendo mais plenamente a
razão humana com a experiência dos séculos Mais ainda:
esta doutrina sobre a liberdade tem raízes na Revelação divina, e por isso tanto mais fielmente deve ser respeitada pelos
cristãos. Com efeito, embora a Revelação não afirme expressamente o direito a imunidade de coacção externa em
matéria religiosa, no entanto ela manifesta em toda a sua
amplidão a dignidade da pessoa humana, mostrando o
respeito de Cristo pela liberdade do homem no cumprimento
do dever de crer na palavra de Deus, e ensinar-nos qual o
espírito que os discípulos de um tal mestre devem admitir e
seguir em tudo. Todas estas coisas iluminam os princípios
gerais sobre que se funda a doutrina desta Declaração acerca da liberdade religiosa. A liberdade religiosa na sociedade

é de modo especial plenamente consentânea com a liberdade do acto de fé cristã.
10. Um dos principais ensinamentos da doutrina católica,
contido na palavra de Deus e constantemente pregado pelos
santos Padres é aquele que diz que o homem deve responder voluntariamente a Deus com a fé, e que, por isso,
ninguém deve ser forçado a abraçar a fé contra vontade.
Com efeito, o acto de fé é, por sua própria natureza, voluntário, já que o homem, remido por Cristo Salvador e chamado a adopção filial por Jesus Cristo, não pode aderir a Deus
que Se revela a não ser que, atraído pelo Pai, preste ao
Senhor o obséquio racional e livre da fé. Concorda, portanto, plenamente com a indole da fé que em matéria religiosa
se exclua qualquer espécie de coacção humana. E por isso
o regime da liberdade religiosa contribui muito para promover aquele estado de coisas em que os homens podem
sem impedimento ser convidados a fé cristã, abraçá-la livremente e confessá-la por obras em toda a sua vida.

I

11. Deus chama realmente os homens a servi-lo em espirito
e verdade; eles ficam, por esse facto, moralmente obrigados,
mas não coagidos. Pois Deus tem em conta a dignidade da
pessoa humana, por Ele mesmo criada, a qual deve guiar-se
pelo próprio juizo e agir com liberdade. Isto apareceu no
mais alto grau em Jesus Cristo, no qual Deus Se manifestou
perfeitamente, e deu a conhecer OS seus desígnios. Com
efeito, Cristo nosso Mestre e Senhor, manso e humilde de
Coração, atraiu e convidou com muita paciência os seus discipulos. Apoiou e confirmou, sem dúvida, com milagres, a
sua pregação; mas para despertar e confirmar a fé dos
ouvintes, e não para exercer sobre eles qualquer coacção.
Censurou, é verdade, a incredulidade dos ouvintes, mas
reservando para Deus o castigo, no dia juizo. Ao enviar os
Apóstolos pelo mundo. disse-lhes. "aquele que acreditar e
for baptizado, será salvo; quem não acreditar, será condenado" (Marc. 16,16). Mas Ele próprio, sabendo que a cizânia
tinha sido semeada juntamente com o trigo, mandou deixar
que ambos crescessem até a ceifa que terá lugar no fim dos
tempos. Não querendo ser um Messias politico e dominador
pela força. preferiu chamar-se Filho do homem, que veio
"para servir e dar a sua vida para redenção de muitos" (Marc.
10,45). Apresentou-se como o perfeito Servo de Deus, que
"não quebra a cana rachada, nem apaga a mecha
fumegante" (Mat. 12,20). Reconheceu a autoridade civil e
seus direitos, mandando dar o tributo a César, mas lembrando claramente que se deviam observar os direitos superiores
de Deus: "dai, pois, a César o que é de César, é a Deus o
que é de Deus" (Mat. 22,21). Finalmente, realizando na cruz
a obra da redenção, com a qual alcançava para os homens
a salvação e verdadeira liberdade, completou a sua revelação. Pois deu testemunho da verdade, mas não a quis
impor pela força aos seus contraditores. O seu reino não se
defende pela violência mas implanta-se pelo testemunho e
pela audição da verdade; e cresce pelo amor com que
Cristo, elevado na cruz, a Si atrai todos os homens.

De harmonia com própria dignidade,
todos OS homens, que sã0 pessoas dotadas
de razão e de vontade livre e por isso mesmo
com responsabilidade pessoal, são levados
pela própria natureza e também moralmente
a procurar a verdade, antes de mais a que diz
respeito à religião.
.

.

Os Apóstolos, ensinados pela palavra e exemplo de
Cristo, seguiram o rnesmo caminho. Desde os começos da
Igreja, os discípulos de Cristo esforçaram-se por converter os
homens a Cristo Senhor, não com a coacção ou com artificios indignos do Evangelho, mas primeira que tudo com a
força da palavra de Deus. A todos anunciavam com fortaleza
a vontade de Deus Salvador "o qual quer que todos os homens
se salvem e venharn ao conhecimento da verdade" (1 Tim.
2,4); ao mesmo tempo, respeitavam os fracos, mesmo que
estivessem no erro, mostrando assim como "cada um de nós
dará conta de si a D'rus" (Rom. 14,12) e, nessa medida, obrigação de obedecer a própria consciência. Como Cristo, os
Apóstolos sempre se dedicaram a dar testemunho da verdade de Deus, ousando clamar diante do povo e dos chefes
"com desassombro. a palavra de Deus" (Act. 4,31). Pois
acreditavam firmemente que o Evangelho é a força de Deus,
para salvação de todo o que acredita. E assim é que,
desprezando todas as "armas carnais", seguindo o exemplo
de mansidão e hun-iildade de Cristo, pregaram a palavra de
Deus com plena corifiança sua força para destruir os poderes
opostos a Deus e para trazer os homens a fé e obediência a
Cristo Como o Mestre, também os Apóstolos reconheceram
a legítima autoridade civil: "não há nenhum poder que não
venha de Deus", ensina o Apóstolo, que depois manda: "cada
um se submeta ás autoridades constituídas; ...quem resiste a
autoridade, revela-se contra a ordem estabelecia por Deus"
(Rom. 13, 1-2). Ao rnesmo tempo não temeram contradizer o
poder público que :;e opunha a vontade sagrada de Deus:
"deve-se obedecer antes a Deus do que aos homens" (Act.
5,29). Inúmeros miirtires e fiéis seguiram, no decorrer dos
séculos e por toda terra, este mesmo caminho.
12. Por isso, a Igreja, fiel a verdade evangélica, segue o caminho de Cristo e dos Apóstolos, quando reconhece e fomenta a liberdade religil~sacomo conforme a dignidade humana
e a revelação de Deus. Conservou e transmitiu, no decurso
dos tempos, esta doutrina, recebida do Mestre e dos
Apóstolos. Ainda qiie na vida do Povo de Deus, que peregrina no meio das vic;issitudes da história humana, houve por
vezes modos de agir menos conformes e até contrários ao
espirito evangélico, a Igreja manteve sempre a doutrina de
que ninguém deve ser coagido a acreditar.
O fermento ev,2ngélico trabalhou assim longamente o
espírito homens e contribuiu muito para que eles, com o
decorrer do tempo, reconhecessem mais plenamente a dignidade da sua pessoa e amadurecessem a convicção de
que, em matéria religiosa, esta devia ficar imune de qualquer
coacção humana na vida social.
13. Entre as coisas que dizem respeito ao bem da Igreja, e
mesmo ao bem da própria sociedade terrena, coisas que
sempre e em toda a se devem manter e defender de qualquer
atentado, sobresssii particular que a Igreja goze de toda a
liberdade que o seu encargo de salvar os homens requer. E
uma liberdade sagrada com que o Filho de Deus dotou a
Igreja, adquirida com o seu próprio sangue. E é de tal modo

própria da Igreja, que agem contra a vontade de Deus quantos a impugnam. A liberdade da Igreja é um principio fundamental nas suas relações com os poderes públicos e toda a
ordem civil.
Na sociedade humana e perante qualquer poder público,
a Igreja reivindica para si a liberdade; pois ela é uma autoridade espiritual, fundada por Cristo Senhor, a quem incumbe,
por mandato divino, o dever de ir por todo o mundo pregar o
Evangelho a tcdas as criaturas. A Igreja reivindica também a
liberdade como sociedade que é formada por homens que
têm o direito de viver na sociedade civil segundo os princípios
da fé cristã.
E se a liberdade religiosa está em vigor, não apenas
proclamada de palavra ou sancionada pelas leis, mas sinceramente praticada, então obtém a Igreja finalmente, de direito e de facto, o condicionalismo estável para a necessária
independência no desempenho da sua missão divina, independência que as autoridades eclesiásticas com insistência
crescente reivindicaram na sociedade civil. Por sua vez, os
cristãos têm, como os demais homens, o direito civil de náo
serem impedidos de viver segundo a própria consciência.
Existe, portanto, harmonia entre a liberdade da Igreja e aquela liberdade religiosa que a todos os homens e comunidades
se deve reconhecer como direito e sancionar juridicarriente.
14. Para obedecer ao mandato divino "ensinai todas as
gentes" (Mt. 28,19), deve a Igreja Católica trabalhar com
muita diligência "para que a palavra de Deus se propague
rapidamente e seja glorificada" (2 Tess. 3 , l ) .
A Igreja pede, por isso, com instância que, antes de mais,
os seus filhos façam "preces, orações, súplicas, acções de
graças por todos os homens ... Pois é uma coisa boa e
agradável a Deus nosso Salvador, que quer que todos os
homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade" (1 Tim. 2, 1-4).
0 s fiéis, por sua vez, para formarem a sua própria consciência, devem atender diligentemente a doutrina sagrada e
certa da Igreja. Pois, por vontade de Cristo a Igreja Católica
é mestra da verdade, e tem por encargo dar a conhecer e
ensinar autenticamente a Verdade que é Cristo, e ao mesmo
tempo declara e confirma, com a sua autoridade, os principios de ordem moral que dimanam da natureza humana.
Além disso, os cristãos, procedendo cordatamente com
aqueles que estão fora da Igreja, procurem "no Espírito
Santo, com uma caridade não fingida e com a palavra da verdade" (2 Cor. 6, 6-7), difundir com desassombro e fortaleza
apostólica a luz da vida, até a efusão do sangue.
Com efeito, o discípulo tem para com Cristo seu mestre o
grave dever de conhecer cada vez mais plenamente a verdade d'Ele recebida, de a anunciar fielmente e defender corajosamente postos de parte os meios contrários ao espirito
evangélico. Ao mesmo tempo, o amor de Cristo incita-o a agir
com amor, prudência e paciência para com os homens que
se encontram no erro ou na ignorância relativamente a fé.
Deve-se, pois, atender quer aos deveres para com Cristo,
Verbo vivificador, o qual deve ser anunciado, quer aos direi-

tos da pessoa humana, quer a medida da graça que Deus,
por meio de Cristo, concedeu ao homem, convidado a receber e a professar livremente a fé.

15. E, pois, manifesto que os homens de hoje desejam poder
professar livremente a religião, em particular e em público;
mais ainda, a liberdade religiosa é declarada direito civil na
maior parte das Constituições, e solenemente reconhecida
em documentos internacionais.
Mas não faltam regimes nos quais, embora a liberdade
de culto religioso seja reconhecida na Constituição, no
entanto os poderes públicos esforçam-se por afastar os
cidadãos de professarem a religião e por tornar muito difícil
e perigosa a vida as comunidades religiosas.
Saudando alegremente aqueles propicias sinais do
nosso tempo, e denunciando com dor estes factos
deploráveis, o sagrado Concílio exorta os católicos e pede a
todos os homens que considerem com muita atenção quão
necessária é a liberdade religiosa, sobretudo nas actuais circunstâncias da familia humana.
Pois é patente que todos os povos se unem cada vez
mais, que os homens de diferentes culturas e religiões estabelecem entre si relações mais estreitas, que, finalmente,
aumenta a consciência da responsabilidade própria de cada
um. Por isso, para que se estabeleçam e consolidem as
relações pacíficas e a concórdia no género humano, é
necessário que em toda a parte a liberdade religiosa tenha
uma eficaz tutela jurídica e que se respeitem os supremos
deveres e direitos dos homens de praticarem livremente a
religião na sociedade.
Queira Deus, Pai de todos os homens, que a família
humana, beneficiando da salvaguarda da liberdade religiosa
na sociedade, seja conduzida pela graça de Cristo e pela
forca do E s ~ í r i t oSanto à sublime e ~ e r e n e "liberdade
,
da
g~ó;ia dos filhos de Deus" ( R O 8.21):
~

É, pois, manifesto que OS homens de hoje
desejam poder professar livremente a religião,
em particular e em público; mais ainda,
a liberdade religiosa é declarada direito civil
na maior parte das Constituições,
e solenemente reconhecida em documentos
internacionais.

GLOSAMARGINAL A "DECLARAÇAO
SOBRE A LIBERDADE
RELIGIOSA"
DO CONC~LIO
VATICANO11''
Entra pelos olhos abertos dentro, não há dúvida,
ao lerem-se os quinze números do texto,
que a liberdade religiosa é apresentada pelo
Concílio como direito, que também diz respeito aos
não-católicos, mas que é defendido sobretudo como
o de uma liberdade que pertence particularmente
aos católicos e a Igreja Católica.
i

Dimas de Almeida
Pastor Protestante

1. Reentramos hoje no universo literário desta Declaração e
sentimos de novo - mas agora com uma percepção mais afinada do que então - o quanto os textos conciliares ficaram
marcados, visivelmente marcados, por toda uma solução de
compromisso.
O Concilio parece ter compreendido então - tanto na sua
ala mais conservadora como nas suas fileiras mais inovadoras - que sem um documento como este, mais ainda uma
grande parte do mundo continuaria a crer que o catolicismo
romano, além de sempre implicar uma submissão total da
razão a autoridade, sempre também esteve marcado, visceralmente marcado, por uma (im)piedosa intolerância. E
mais ainda se reforçaria a observação de variados analistas
que lembravam o facto da Igreja Romana ser, onde
minoritária, a favor da liberdade religiosa, mas onde
majoritária contra a liberdade religiosa. As pressões que
então contribuíram para o surgimento de um novo discurso
entre a hierarquia conciliar, foram sensíveis. Provieram, por
exemplo, de países como os Estados Unidos, onde os católicos já de há muito se tinham habituado a um clima se liberdade religiosa, mas fizeram-se sentir também de países
socialistas, onde Roma dificilmente podia protestar contra
certas decisões governamentais violadoras da liberdade, na
medida em que ela mesma se descobria incapaz de se
mostrar claramente como defensora da liberdade religiosa.

2. No dia 19 de Novembro de 1963, o primeiro esboço de
texto da Declaração foi apresentado aos padres conciliares
pelo Secretariado para a Promoção da Unidade Cristã. No
decurso dos dois anos subsequentes, cinco versões corrigidas do texto apareceram, cada uma delas resultante das
muitas e significativas revisões sucessivamente introduzidas.
Durante esse tempo os debates foram vivos, tendo-se registado uns cento e vinte discursos sobre o candente tema na
aula conciliar. Aproximadamente seiscentas intervenções
escritas foram enviadas ao Secretariado, muitas delas assinados por grupos de bispos. Acrescentem-se ainda as
numerosas críticas que iam sendo feitas aos esquemas
sucessivos, quer oralmente quer por escrito, tanto por
numerosos bispos como por vários teólogos consultados pelo
Secretariado. Também se fizeram consultas a alguns dos
observadores não católicos convidados para seguirem os trabalhos conciliares. Antes do voto final, em 7 de Dezembro de
1965, mais de duas mil sugestões de correcção haviam sido
avaliadas tendo o texto aprovado sido o da sexta versão. (cf.
John Courtney Murray, S.J., "Religious Freedom" in 'The documents of Vatican II', Guild Press, N.Y., 1966)
Significativa embora e importante sem dúvida, não se
pode olhar, contudo, para esta Declaração e ver nela um
marco miliário na história humana - nem do ponto de vista
moral, nem do político, nem do intelectual. Atrasada, como
habitualmente tem estado em relação ao devir histórico, (e
não somente ela!), a Igreja de Roma, ao surgir com este texto
conciliar, exprime-se num mundo onde o princípio da liberdade religiosa já de há muito estava consignado em muitos
textos constitucionais. Foi sempre relutantemente que a hier-
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arquia romana tratou esta questão. O que levou na altura um
dos maiores teólogos do século XX, (se não o maior), Karl
Barth, a reagir a Declaração conciliar sublinhando que tendo
sido prática secular da Igreja - e não somente romana - a
ligação com os Estado para aplicar na maior parte da sua
história o "constrange-os a entrar", como podia a Igreja conciliar arrogar-se o "direito" de formular para si um tal pedido.
E pergunta Barth: "Não se imporia aqui também , como muito
mais pertinente, em vez de um tal pedido um confissão dos
pecados? Será que é suficiente dizerem-nos: ((Embora tenha
havido, por vezes, na vida do povo de Deus, maneiras de agir
menos conformes, e até contrárias ao espírito evangélico, a
Igreja sempre ensinou que ninguém pode ser obrigado a
abraçar a fé?» - Declaraçao . . . n012" (Karl Barth, "Entretiens
a Roine aprés le concile", p. 43)
3. Subjacente a este texto conciliar, percebe-se claramente o desejo de que o governo dos Estados - é a eles que,
no fundo, uma grande parte da Declaração se dirige - ajam
favoravelmente em relação a Igreja. Trata-se, na verdade,
como na altura também sublinhou Barth, de "um texto que é
uma peça de defesa «pro domo)). A Igreja pede aos governantes a liberdade de acção necessária para exprimir a
difundir a fé cristã apresentada como a única e verdadeira
religião" (Ibid., p.42)
Entra pelos olhos abertos dentro, não há dúvida, ao
lerem-se os quinze números do texto, que a liberdade religiosa é apresentada pelo Concílio como direito, que também
diz respeito aos não-católicos, mas que é defendido sobretudo como o de uma liberdade que pertence particularmente
aos católicos e a Igreja Católica.
Texto desde logo ferido pela ideia de que a Igreja deve
gozar de um direito particular: há que não confundir liberdade
religiosa e "indiferença". Para a Igreja de Roma não é indiferente o pertencer-se a uma determinada religião ou Igreja,
em vez de a uma outra. Mais ainda: seria errado que os
homens não são obrigados moralmente a tornarem-se católicos para encontrarem a liberdade. O Concílio procura agir
profilacticamente, e envereda por uma vigorosa reafirmação
das pretensões romanas tradicionais: esta única e verdadeira
religião subsiste na Igreja na católica e apostólica (...). Todos
os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo
no que se refere a Deus e a a sua Igreja, e a abraçá-la e pô-la em prática, uma vez conhecida (.. ) Ora, como a liberdade
religiosa que os homens reivindicam para o cumprimento do
dever de prestar culto a Deus diz respeito a imunidade de
coacção na sociedade civil, deixa integra a doutrina tradicional católica acerca do dever moral dos homens e
sociedade para com a verdadeira Religião e a única Igreja de
Cristo" (cf.nY)
É óbvio que proclamações deste jaez enfraquecem notoriamente a afirmação, que devia ser o mais clara e o menos
ambígua possível, da liberdade religiosa.
Significativo é também que a declaração silencie a liberdade que para ela deveria ser a essencial e verdadeira:
aquela para que nos chama o Filho (Jo 8, 36) aquela que está

lá onde está o Espírito do Senhor (2Cor 3, 17), aquela de que
Paulo fala como "a gloriosa liberdade dos filhos de Deus"
(Rom 8, 21). As três ou quatro linhas do epílogo (a evocação
envergonhada deste Último passo paulino), na sua grande
tibieza, mais não fazem do que sublinhar o como a questão
da liberdade é uma questão com que Roma dificilmente lida.
E, contudo, ela deveria estar no centro de uma tal
Declaração.
4. Sem tempo nem espaço para ir mais longe nesta glosa,
parece-me não errar se considerar que a grande questão
subjacente a tudo isto - ontem como hoje, então como agora
- é uma questão de fundo formulável deste modo: como é
que uma Igreja, que tem como princípio estruturante da sua
existência a declaração totalitária de ser única possuidora da
verdade, pode alguma vez, sem deixar, de ser quem é,
reconhecer aos outros o direito a liberdade sem reticências e
a verdade sem limitações?

Qual o balanço do acordo de 1940? O seu objectivo
fundamental era encontrar um ponto de equilíbrio
entre Estado e Igreja que evitasse um renascimento
tanto do anticlericalismo como do clericalismo
i

Bruno Cardoso Reis

Há sessenta anos atrás, Salazar e o nuncio Ciriaci assinavam uma Concordata entre Portugal e o Vaticano, que era
suposto fechar definitivamente a questão religiosa em
Portugal. O processo havia sido longo e difícil. As negociações demoraram a iniciar-se (1929-1937), e estenderam-se
por três anos (1937-1940). Em duas ocasiões, (uma por iniciativa da Santa Sé (Fevereiro de 1938), outra pela do
Governo Português (Abril de 1940) (estiveram a beira da ruptura. Quando se fala na necessidade, na sequência da nova
lei de liberdade religiosa actualmente em debate no
Parlamento, de se rever radicalmente a Concordata, ou
mesmo de a substituir definitivamente, que lições se podem
extrair para o presente desse processo negocia1 do passado,
e, sem entrar em pormenores, que balanço se pode fazer do
seu resultado?
Desde logo, que teve então razão o núncio Ciriaci no seu
cepticismo quanto a possibilidade de alcançar soluções
definitivas: "esse intuito era o mais louvável, mas era
dificílimo senão impossivel atingir fim tão perfeito. A
experiência da Igreja diz-lhe que as dificuldades entre o
Estado e a Igreja renascem, ou se renovam sempre, ou persistem, através do séculos e sob todos os regimes; varia a
intensidade delas, varia a forma, têm longas pausas, mas
não se extinguem nunca. (...) Em Portugal as grandes dificuldades foram sempre resolvidas pelo tempo, por um estado de facto resultante do compromisso (transigência) de
ambas as partes, consagrado depois por diplomas do
Estado, da Igreja ou acordo formal dos dois. Este só por si,
sem a acção dos outros dois elementos teria sido insuficiente".
Salazar, no entanto, se não alcançou o fim definitivo dos
problemas ao nível das relações Igreja CatólicalEstado
Português nem por isso deixou de alcançar em medida
respeitável para a escala humana a almejada durabilidade do
acordo. Ela foi fruto do bom senso que revelou na negociação. Em nome da estabilidade do acordo e da pacificação
religiosa que procurava, e conhecedor da sociedade portuguesa e do seu catolicismo ( «frouxo», como explica a dado
passo a Santa Sé, não procura voltar atrás na situação de
Separação, nem impor a sua fé ao conjunto do país. Aponta
mesmo para a desvantagem, desse ponto de vista, da
cláusula relativa a exclusão do divórcio para os casados
catolicamente que teve de ser revista por pressão generalizada em 1975, a que acedeu apenas porque a Santa Sé
insistia na mesma como condição do acordo e o fundador do
Estado Novo não podia justificar perante o seu «eleitorado»
conservador um ruptura com o Vaticano em nome da defesa
do divórcio.
Que lições extrair para hoje destes dois primeiros elementos histórico? Primeiramente, que não será de esperar
um acordo rápido, e, menos ainda, uma solução definitiva
deste tipo de questões. Em segundo lugar, que a solução
encontrada será tanto mais durável quanto mais ela tenha em
consideração, realisticamente, a situação da sociedade portuguesa a qual se destina.
Outro elemento a realçar diz respeito ao papel dos bispos

portugueses no processo. Quando. em 1934-1935, a Santa
Sé se preocupou em desenhar uma proposta de acordo a
apresentar a Salazar, há a indicação de que ouviu os bispos
portugueses a este respeito. E, como resultado da delegação
tácita do episcopado no relativo as relações com o Estado, o
Cardeal Cerejeira desempenhou um papel importante, ainda
que indirecto, nas negociações entre Salazar e os papas Pio
XI e Pio XII. De facto, acabou por sair da pena do CardealPatriarca de Lisboa (possivelmente com adjuvantes especializado~)o projecto de base da negociação (de Março de
1937), ligeiramente revisto pela Santa Sé, e depois alterado
pelos três anos de negociações; também por várias vezes o
prelado serviu de mediador e correio informal entre as partes.
Daqui podemos concluir para a actualidade que o conjunto dos bispos portugueses, por via da Conferência Episcopal,
terá um papel importante na negociação de um texto concordatário novo ou revisto. Isto, no quadro de uma tendência
presente cada vez mais forte no sentido da diplomacia papal
dar um maior protagonismo aos episcopados nacionais nas
relações com os respectivos Estados, assim como da maior
colegialidade hoje reinante no seio dos bispos portugueses.
Qual o balanço do acordo de 1940? O seu objectivo fundamental era encontrar um ponto de equilíbrio entre Estado
e Igreja que evitasse um renascimento tanto do anticlericalismo como do clericalismo. Objectivo razoável, visando, é
certo, por parte de Salazar, a consolidação do seu poder pessoal assente num regime autoritário. O acordo de 1940
incluiu também, é certo, pontos de ccconfessionalização~~,
num quadro de moralização da juventude e da familia que
mesmo os sectores laicos no seio do regime aprovavam.
Hoje em dia, no seio de um Estado democrático, comprometido com um principio de estrita liberdade religiosa e
equidade face as diversas confissões, esta filosofia confessionalizante deverá ser eliminada. Todavia, se o Estado português não é confessional, também não é laico, ao menos,
não no sentido francês. E, portanto, se não pode ser clerical,
tambem não pode ser anticlerical. Ou seja, se não pode privilegiar qualquer igreja, também não pode prejudicar nenhuma
confissão.
O acordo de 1940 incluiu, ainda, como a outra face desta
confessionalização, alguns elementos de um regalismo
atenuado, ou seja, de um controlo, ainda que reduzido relativamente ao passado, do catolicismo português pela Estado.
Referimo-nos, sobretudo, a possibilidade de o Governo português «vetar» prelados considerados inconvenientes politicamente. Hoje, tambem este aspecto deverá desaparecer
(mantendo-se, ou não, uma comunicação de cortesia da
Santa Sé ao Governo relativamente ao nome de novos bispos).
Por fim, ao nível do património, em 1940, houve um
"trade-off' não assumido explicitamente: a Igreja última não
reclamava grande parte do património confiscado em 1910; e
o Estado assegurava a manutenção dos edifícios de culto
classificados e concedia algumas isenções fiscais. Neste
campo, sempre complicado de gerir em Portugal, cabe
começar por assinalar que o que foi concedido em termos

financeiros em 1940 foi inferior ao de qualquer outra
Concordata anterior ou posterior. E que mesmo depois do
alargamento "ad hoc" destas concessões pós-1974 continua
a não ser nada de excepcional a luz do que é hoje normal a
nível das relações entre as diversas Confissões religiosas e
os Estados na Europa. O que é necessário é afirmar explicitamente a utilidade social das Igrejas, a legitimidade da
acção colectiva dos cidadãos em nome das suas convicções
(religiosas ou não) e do apoio do Estado a este tipo de iniciativas da sociedade civil, desde que as regras sejam claras
e, a partida, todos sejam tratados de igual forma. Ou seja, se
elimine definitivamente o clima de privilégio que os poltticos
muitas vezes cultivam como forma de valorizar a sua utilidade face as instituições religiosas a que atribuem um
apetecível peso eleitoral. Que haja lugar a considerar determinadas especificidades, quer do fenómeno religioso quer da
história específica do relacionamento da Igreja Católica com
o Estado Português, não merece reparo. Desde que as
questões sejam resolvidas de acordo com principios claros e
equitativos, e que estes sejam devidamente apresentados a
opinião pública.

Os sociólogos políticos arrepelam-se. Nunca tinham
visto tão poucos votantes, tão poucos militantes,
tão poucos participantes na vida cívica. Os de 30
anos não repudiam os homens políticos:
ignoram-nos. A política é um mundo de mentira,
cinismo e pactos duvidosos, que Ihes parece tão
antiquada como as lâmpadas de azeite.
Riem dela, não se preocupam.
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A vida profissional aos trinta anos é a de pequenos
empregos, precariedade, salário baixo e estagnado. A vida
pessoal torna-se o refúgio obrigatório destes maltratados das
empresas, o que é uma liberdade inédita. Mas é também a
vertigem dos valores a inventar, as regras a estabelecer, as
experiências de autonomia (que são, muitas vezes, de
solidão). São as novas fronteiras da intimidade e da sexualidade, por fixar. O seu imaginário vem do mundo mediático,
colorido mas muitas vezes obstrutor, em que os tempos livres
são manipuladores e a informação parece duvidosa. O seu
futuro é um mundo aberto, sedutor, internacional; mas duro,
ameaçador, injusto, generoso para os fortes e impiedoso
para os fracos.
Vivem a sombra de antigos revolucionários (de 1968, de
1974, do muro de Berlim, . . .) que conquistaram o poder com
ar de quem o contestava, que professaram os mais altos
ideais antes de se moldar no sucesso social e no "realisnlo"
- e, naturalmente, viram-se contra eles. E dizem, com ar
trocista e amargo: "O que é que vocês fizeram das vossas
vitórias??",
Como os sociólogos são gente prudente, é espantoso ler,
num relatório de Marie-Thérèse - Antoine-Paille: "A geração
dos trinta anos rompeu radicalmente com os comportamentos a que estávamos habituados. Formam uma nova
humanidade". Com todas as precauções - porque a sociologia é um saber falível, e o conceito de geração é bem frágil teremos que nos render a essa evidência.
Os de trinta anos atingiram a adolescência em plena
crise, quando a esquerda entrava subitamente pela viragem
chamada do realismo. A queda do muro de Berlim, o "fim das
ideologias", a reabilitação do dinheiro, o pessimismo do "no
futuro", a abertura aos grandes ventos de mudança, o cinismo instalado na política (de que é exemplo a época
Mitterand), o desemprego em massa e a explosão dos artifícios mediáticos, tudo isso acompanhou as primeiras idades
deles. Eles nunca dirão que os 15 anos são a mais bela idade
da vida. Herdaram um mundo livre e duro, injusto e cosmopolita, tecnológico e violento, internacional e arrogante, ao
contrário de todas as utopias de Maio 68. Por isso reclamam
e encolerizam-se.
E a geração do precário. Já viveram o desemprego e o
trabalho intermitente, já experimentaram ser postos na lista
de espera por adultos protegidos, cheios de boa consciência
quando oferecem um emprego. São a geração mais diplomada da História (23% com diplomas do ensino superior,
contra 3% no pós-guerra de 39-45), mas encontram portas
fechadas, contratos a renovar, soluções de empregos minimos para sobreviver. Para 75% dos homens e 79% das
mulheres, não há emprego fixo antes dos 25 anos. Uma vez
empregados, a progressão é difícil.
Diz uma rapariga de 32 anos, diplomada: "As relaqões
hierárquicas são, talvez, menos rígidas do que dantes, mas
as hipóteses de promoção são escassas. Os lugares de
direcção e chefia estão ocupados por pessoas de 50 ou 60
anos - nada revolucionários! ".
Eles sabem que o emprego estável na mesma empresa,

na mesma cidade, no mesmo país é um vestígio do passado.
Trabalhar é mudar. O que conhecem é empregos talvez
numerosos, mas sem promoção. Adaptaram-se.
Encontramo-los muitas vezes no universo implacável dos
"start-up" e da Net-economia. Foram ejectados do mundo
real aos 20 anos, e colonizaram o mundo virtual.
Também aprenderam que não vale a pena perder-se por
uma economia tão dura. Se somos descartáveis, porque
havemos de ser fiéis? São "freelancer" e não são ingénuos.
Apesar da elevação do nível escolar, o salário médio aos 30
anos desce desde 1977. Fazem de conta que acreditam na
cultura de empresa, sabendo que, ao primeiro sobressalto,
serão as primeiras vítimas da "reestruturação necessária".
"O que conta, verdadeiramente, é a vida privada. Os tempos livres, as amizades, os laços amorosos, é o que dá sentido a vida". 0 s postos de trabalho, mais ou menos interessantes, são fonte de stress, de competição e de frustração
mais do que realização. A vida começa ao fim da tarde, a
saída do emprego.
Essa vida privada nunca foi tao livre na história do mundo.
Mas raramente tão solitária. A vida afectiva é uma página em
branco, sem preconceitos nem constrangimentos. Casam-se
tarde. quando se casam; vivem sozinhos ou em união livre,
que se rompe muitas vezes.
A família que é sagrada é a familia "vertical", a dos pais,
sem os quais não teriam sobrevivido. Ficaram com ela até
tão tarde que ainda recorrem a eles para colar os cacos partidos. A família "horizontal", do casal, é frágil, eventualmente
transitória; a amizade pode ser considerada mais forte que o
amor a dois
Os de 30 anos retomaram a bandeira da libertação sexual dos anos 70, passando pela prova suprema da Sida. Fala-se da sexualidade sem barreiras, muitas vezes cruamente.
0 s homossexuais tornaram-se o símbolo da luta pela igualdade e liberdade de costumes. Fala-se de bissexualidade
como da banalização da diferença.
Nasceram quando antigas fronteiras se apagavam. São
de algum lado, como toda a gente, mas são sobretudo de
todo o planeta. No fundo do coração, não têm uma aldeia
mas uma rede, que compuseram a seu gosto e que exprime
a sua identidade, variável e incerta, alimentada nas fontes
múltiplas da mundialização dos sinais e da multiplicação das
tribos. Passaram mais tempo com a televisão do que com a
mãe, e vivem na sociedade do espectáculo desde antes de
nascerem. A proliferação das cadeias TV deu-lhes a liberdade de escolher - e aí construíram um pequeno panteão,
um kit feito de heróis catódicos.
Já não se está enraizado: está-se "ligado". Escolhem-se
a vontade as correntes musicais, as marcas, as redes de
amigos e namorados, as festas, as viagens, as fileiras de
consumo. Surfam na vida como na Net.
Os sociólogos politicos arrepelam-se. Nunca tinham visto
tão poucos votantes, tão poucos militantes, tão poucos participantes na vida cívica. Os de 30 anos não repudiam os
homens políticos: ignoram-nos. A política é um mundo de
mentira, cinismo e pactos duvidosos, que Ihes parece tão

antiquada como as lâmpadas de azeite. Riem dela, não se
preocupam.
33 anos, agente técnico na Air France: "Fui simpatizante
do Front National. Depois, comecei a achar que a política de
um país não é suficiente, que era preciso trabalhar pelo
planeta. Há dois anos que sou do Greenpeace. Voto em
branco porque não me reconheço nos programas apresentados".
O processo que fazem a geração dos seus pais revolucionários decorre deste percurso doloroso. Foram abafados
pela crise, tiveram que se adaptar ao mundo que Ihes
deixaram, um mundo injusto e mercantil. Os revolucionários
não escolheram bem os seus heróis, tiveram que ser apóstatas de uma fé demasiado incendiada, e regressaram,
humilhados, a realidade. Desgraçadamente, deixaram nesse
processo uma estratégia política violenta e irrealista.. . e também uma grande parte dos valores que a fundavam.
Porque havia, nesses anos 70 de sonhadores e explosivos, ao lado da libertação dos desejos individuais, uma
certa ideia da justiça social. Essa ideia foi perdida no caminho, afogada no modernismo tecnológico e comerciante, que
serviu de ideologia de substituição. Resultou uma sociedade
de desigualdade, sem alma - que é um alvo certeiro para a
cólera dos trinta anos.

E UTOPIA
ou AcçÃo E UTOPIA
P. António Lopes s.j.

O filme de Manoel de Oliveira Palavra e Utopia foi particularmente apreciado, a ponto de alguém, na comunicação
social, o ter classificado como o melhor filme do grande
cineasta.
Em artigo do Público (de 10 de Dezembro 2000, pg. 28),
em diálogo com o Prof. Arnaldo Espírito Santo, que acabava
de traduzir do latim o III volume do livro que Vieira considerava a sua obra prima, escrevi que Manoel de Oliveira nos
deixou neste seu filme uma visão muito incompleta deste
gigante da nossa história.
O filme tem a grande qualidade de ser o primeiro e único
realizado sobre o P. António Vieira. Teve razão Manoel de
Oliveira na maneira como o concebeu, suprimindo muitos
episódios históricos, embora de muita importância. O cineasta logo compreendeu que um gigante como este, de actividade ciclópica, que encheu praticamente todo o século XVII,
nunca caberia num filme.
Neste trabalho vou limitar-me a alguns episódios que
Manuel de Oliveira teve de omitir, ou porque os não conhecia
ou se viu obrigado a isso.
Começaria por não concordar com o título. Manoel de
Oliveira deu ao seu filme um andamento excessivamente
intimista. Por isso lhe chamaria antes -não pela maneira
como o desenvolve, mas por aquilo que pensava ser o Vieira
autêntico - Utopia e Acção.
E pouco sabido que, desde Pombal, a acção deste
gigante foi reduzida ao trabalho de pregador, para o encerrar
na sacristia e não incomodar uma certa ideologia. Pombal,
apoiado com grupo relativamente grande de colaboradores,
vai escrever o pior livro que jamais se compôs contra os
jesuítas, em que o alvo por excelência vai ser Vieira. São-lhe
atribuídos a ele e aos jesuítas todos os crimes: de ter
começado já no Brasil a montar a conjuração contra o Ungido
de Deus, D. Filipe de Espanha, e de serem os autores do dia
1 de Dezembro de 1640, como Ihes serão atribuídos os
regicídios não só em Portugal, mas no resto da Europa.
Vieira é causa da total decadência da oratória sagrada no
nosso país. E os jesuítas os fundadores da Inquisição, dos
autos de fé e de todas as torturas e processos criminosos por
esta inventados. E como prova da decadência introduzida na
Santa Inquisição pelo façanhudo António Vieira e pelos seus
confrades o nosso humaníssimo Sebastião José não encontra prova mais forte do que a Sentença de condenação contra o mesmo que a teve de ler durante duas horas e quarto.
Tão Santa Inquisição pervertida pelos Jesuítas, empreendeu
com grande ânimo a sua Reforma com o Regimento do
Santo Officio de 1774. Ora, exactamente um século antes,
António Vieira tentou também modificar os estilos da
Inquisição. O bom do Sebastião Jose vai-se as propostas que
Vieira tinha apresentado ao Papa e pega nelas quase a letra
e com o Alvará de 1 de Outubro de 1774, ficamos com um
Novo Regimento, agora de Pombal, graças a redacção anterior de António Vieira, precisamente um século antes.
Foi servindo-se destas duas obras e dos escritos de
Pombal que praticamente todos os nossos escritores e historiadores - a excepção de José Agostinho de Macedo e

Camilo Castelo Branco - do século XVIII e XIX escreveram a
lenda que dominou a nossa história até Lino de Assumpção
que termina o seu esboço histórico da vida de Vieira, com
estas textuais palavras: Se tal homem não tivesse envergado tal sotaina seria um dos maiores do seu tempo. Foi tal o
silencio e a deturpação que se foi lentamente fazendo a volta
deste gigante que, por altura do I Centenário (1787) nem
uma palavra. No II centenário (1887) que vai ficar encravado entre o I Centenário da morte de Pombal (1882) e o II
Centenário do nascimento do mesmo (1899), nenhuma
comemoração oficial será permitida em honra de Vieira.
Curiosamente, por altura do III Centenário da morte de Vieira
(1987) e do III Centenário do nascimento de Pombal (1999)
vai dar-se exactamente o contrário: será como que uma
ressurreição de Vieira por todas as cidades do país, mas de
Sebastião José apenas se falarh. Se houve uma sessão
solenissima na Assembleia da República, onde todas as
autoridades supremas da nação e os vários partidos lembraram que Vieira é um dos maiores representantes da identidade nacional, Lisboa, a sua pátria natal, depois de muitas
promessas, continua na vergonhosa teimosia de lhe manter
como Única memória uma pequena rua para as bandas de
Campolide.

Apenas entra na Companhia de Jesus, na idade 15 anos,
no Colégio de Nossa Senhora das Maravilhas da Baía, contra a vontade da família, a 5 de Maio de 1623, passa algum
tempo do Noviciado em S. Salvador. Mas devido a pressão
aos Su~eriores Dara ir continuar o seu
dos ,~ a i .s .oede
.
Noviciado a algumas lég;as da saia, na aldeia do Espírito
Santo (hoje Vila de Abrantes), a uma légua do mar, onde ao
lado do esforço de assimilar as características espirituais,
missionárias e culturais da sua Ordem, irá começar logo a
dedicar-se a assistência dos escravos indios e negros,
aprendendo simultaneamente as suas línguas.
Terminados os dois anos de Noviciado, em que aprenderá a saborear longamente a vida de Cristo, emite a 6 de
Maio de 1625 os 3 votos próprios da vida religiosa e - porventura caso único na história da Companhia - acrescenta
um 4" voto pessoalíssimo, de dedicar toda a sua vida a missionação dos escravos índios e pretos com quem convivera
nesses últimos dois anos.
Manoel de Oliveira omite aqui um momento fundamental:
como ocorreu a este jovem de 17 anos o desejo do 4" voto ?
Na vida de um jesuita os chamados Exercícios
Espirituais têm uma importância capital. Terá de os fazer,
pelo menos 2 vezes durante a sua formação. São 4 semanas
de contacto íntimo com Jesus Cristo para saborear intimamente a sua mensagem, se conhecer a si mesmo e assim
desvendar a tarefa a que é chamado ao longo da sua vida.
Logo de início, ou seja nas primeiras semanas o candidato é
confrontado com uma meditação "charneira", na dinâmica
desta caminhada de 30 dias que se chama vulgarmente

Começaria por não concordar com o título.
Manoel de Oliveira deu ao seu filme
um andamento excessivamente intimista.
Por isso lhe chamaria antes - não pela maneira
como o desenvolve, mas por aquilo que
pensava ser o Vieira autêntico Utopia e Acção.

I
I
I

Sem falar dos seus primorosos sermões,
a sua Clavis Prophetarum é porventura,
na História da Igreja, O livro Com propostas
mais arrojadas do ponto de vista inculturação
e missionação

Meditação do Reino. São duas parábolas intimamente
entrosadas numa dialectica a fortiori e num registo simultaneamente afectivo e efectivo. A primeira parábola põe
diante de nós um rei muito humano que vem pedir a colaboração dos seus para trabalhar na reconciliação de todos os
reinos, culturas e religiões do mundo. A dialéctica desta
primeira parábola, apertando progressivamente - por vários
momentos - as malhas afectivas e racionais, irá interpelarnos da seguinte maneira, para nos decidir a acção.
Num primeiro momento, dirigindo-se a nossa dignidade
de homens: Quem será capaz de responder "não" a este rei
temporal, tão humano e liberal ? E que será então tratando-se então de Cristo, Senhor, Rei Eterno, que me põe diante
de todo o universo interpelando-me muito pessoalmente,
para com ele trabalhar na "conquista de todo o mundo", para
que com Ele participe na sua própria vitória ? Apenas nos
propõe: quem quiser vir comigo há-de trabalhar comigo, para
que seguindo-me na pena, também me siga na glória.
Num segundo momento, descendo ao nível da racionalização, aperta a argumentação: basta ter juizo para aderir ao
convite deste Rei Universal, que me pede apenas para me
identificar com ele no modo de vestir, de comer, de trabalhar
e de sofrer, para ter parte com ele,
Finalmente, num terceiro momento, rompendo com o
mais elevado da escala racional e afectiva, argumenta com
o coração, da seguinte maneira: Quem há que desejarido
aspirar a mais e assinalar-se em todo o serviço deste Seu
Rei Eterno e Senhor Universal, indo contra a própria sensualidade e o amor mundano, não se ofereça, para oblações
de maior estima e de maior valor?
Uma tal proposta não podia deixar de calar profundamente no temperamento de Vieira, todo ele voltado para a
acção, para a generosidade e para a eficácia nas grandes
empresas. E ele mesmo que diz que foi nesta altura que concebeu a decisão de juntar um quarto voto: o de dedicar toda
a sua vida aos escravos índios e pretos.
"De idade de 17 anos fiz voto de gastar toda a vida na
conversão dos gentios e doutrinar aos novamente convertidos, e para isso me apliquei as linguas do Brasil e de
Angola ..."
E acrescentava "porque para este ministério me não era
preciso mais ciência que a doutrina cristã, pedi aos
Superiores me tirassem dos estudos".
E mais tarde, já embrenhado nos sertões da Amazónia
falava assim aos confrades mais jovens: "... a tantos mata e
entisica, lançando pela boca aquele sangue que fora mais
bem empregado que nas postilas e memoriais de que estão
cheios os arquivos de Roma... De melhor cor são estas borlas (escritas com o sangue das missões ultramarinas) que as
azuis de mestres de artes, e as brancas de doutores em
teologia ..."
A seguir é enviado para Olinda para começar os seus
estudos de Humanidades. Iremos encontrar mais tarde nas
suas obras abundantíssimas citações de Ovídio, Heráclito,
Democrito, Vergílio, Horácio, Tito Livio, Suetónio, Plutarco,
Salustio, Cicero, Plínio, Platão, Heródoto, Homero, Sófocles,

Euripedes, Pitágoras, Estrabão, Tácito, Xenofonte etc ...
sobretudo na redacção da sua Utopia do Reino de Deus.
Seguiram-se depois os estudos de Filosofia e de
Teologia. Estando já nos cárceres da Inquisição, Vieira evoca
estes tempos, quando responde aos Inquisidores que o
acusavam de se meter "em cavalarias mais altas do que permitiam o seu saber e talento". Vieira responde modestamente: a culpa foi de meus prelados, pela formação em que
me orientaram ...; indo estudar da idade 20 anos, no mesmo
tempo compus uma filosofia própria; e passando pela teologia me consentiram esses mesmos prelados que não
tomasse postilas e que compusesse por mim as matérias. Foi
nesta altura sobretudo que se dedicou a aprofundar a
Sagrada Escritura e a leitura de todos os comentadores conhecidos, tendo sempre em vista a sua Utopia, a que há-de
consagrar mais de 70 anos. Antes de ser ordenado sacerdote
em 1635, já pregara vários dos seus mais célebres sermões.
Tanto se notabilizou no púlpito na luta contra os Holandeses,
que foi convidado pelo Governador para o acompanhar na
embaixada de homenagem a D. João IV. Mas ao chegar, tão
impressionado ficou com o triste estado do Reino, atacado na
fronteira pelos espanhóis, no Oriente. em Angola e no Brasil
pelos Holandeses e Ingleses que pede dispensa do seu 4'
voto, para se dedicar a colaborar na salvação de Portugal.
Redige um memorial para 0 . João IV para lhe expor "a triste
situação do país e para lhe fazer a proposta de convidar os
comerciantes judeus portugueses desterrados para o Norte
da França e para a Holanda virem investir as suas riquezas
no Reino". Recebe a aprovação de D. João é enviado várias
vezes como embaixador.
Os Judeus portugueses aceitam participar, mas com a
condição que sejam modificados os estilos da Inquisição portuguesa. Por isso, Vieira apenas sair da Inquisição em 1668,
há-de correr imediatamente a Roma para cumprir o seu compromisso para com os Judeus.
Em 1652 volta ao Brasil para acudir aos escravos índios
e pretos. Mas acontece que em 1661 é preso e enviado para
Lisboa. Depois do golpe palaciano do Conde Castelo Melhor
é desterrado para o Porto e daqui para Coimbra. E começam
os 5 anos que vai passar nas mãos da Inquisição. O
Processo começa oficialmente a 16 de Fevereiro de 1663. A
1 de Outubro de 1665 é enviado para o cárcere, onde, apenas com caneta, papel. tinta e breviário vai escrever três
livros. A 23 de Dezembro de 1667 é condenado. Depois de
alguns meses de reclusão no Hospicio de S. Francisco de
Borja em Lisboa, a 12 de Junho de 1668 é finalmente liberto.
Corre a uma das Quintas que os missionários tinham em
Carcavelos e começa a redigir os Memoriais em favor dos
Judeus para apresentar ao Papa. Abandona definitivamente
a Histórra do Futuro (que Manoel de Oliveira confunde com a
Clavis Prophetarum) e começa a redigi-la, ou já em Lisboa ou
só em Roma. Apresenta os seus Memoriais ao Papa, e consegue deste modo o que nenhum português conseguiu: a
suspensão da Inquisição portuguesa, durante 7 anos. E se
não fosse a ameaça dos Bispos portugueses ao Papa de fazerem da Igreja portuguesa uma Igreja cismática, o P.

António Vieira teria provavelmente conseguido suprimir a
Inquisição portuguesa.
Sem falar dos seus primorosos sermões, a sua Clavis
Prophetarum é porventura, na História da Igreja, o livro com
propostas mais arrojadas do ponto de vista inculturação e
missionação. Segundo ele, o diálogo inter-religioso chegará a
tal ponto que no Templo de Jerusalém, todas as religiões e
culturas do mundo reunidas a volta do mesmo altar oferecerão fraternalmente o mesmo sacrificio, com sentido
eucaristico, embora cada qual segundo os próprios costumes
e línguas, na total reconciliação e definitiva reconciliação.
Depois de tantos esforços para salvar a independência
deste país, tantas viagens a Portugal em favor dos escravos,
e da reconciliação de todos os povos da terra, não merecia
este gigante ter na sua pátria, ali mesmo junto da Sé de
Lisboa, uma digna memória, depois de se ter suprimido no
átrio da Catedral uma enorme lápide que descrevia os seus
enormes trabalhos, para a substituir por uma de 4 ou 5
palavras?

Para conhecimento de muitos passos da sua vida que foram propositadarner
silenciados por motivos ideologicos pode ser consultado o nosso livro Vieira
encoberto 74 anos de evolução da rua Ulopia Ed Principia Cascais 1999
-

A prova de que esta chamada Deducçao Chronologica e obra concebida e coi

pletada pelo marques de Pombal esta no manuscrito original B N L Processo r
Inquisição de Lisboa no 1664 O livro esta repleto de correcções e de pagin,
acrescentadas com a grafia tipica de Pombal

- A que dara o nome de Clavis Prophetarum

Corpo de Cristo

Amei-te,
como se ama um f(3rrapo
desses que há muito perdemos
Farrapo quer dizer coisa,
não aquilo que esquecemos:
um brinquedo de criança,
um corpo, o teu corpo, o meu,
esse que neles mcidelava
a preencher um vazio.
Amei-te.
Senti compaixão de ti,
do teu corpo de menino;
do misero adolescente,
tão demente, oh tfio prudente!,
incapaz de um desatino;
do homem já tão farrapo
que servia de remendo
aos joelhos do destino.
Amei-te,
Corpo em Deus transfigurado,
Transformado
Num farrapo.
Tu não sentias as mágoas
Que me perseguem. Somente,
as que de mim recebias
e que depois transformavas
num corpo de Delis sem mágoas,
tão de Deus um corpo morto,
tão longe de nós, tão frio.
Amei-te,
por tudo o que ocultavas,
por tudo o que ncis persegue.
Pelo vivo temor que mede
A distância simulada:
nos nossos corpos, a sede;
nas mágoas, a febre.
Eu não queria as tuas mágoas,
tão só como as transformavas.
Eu não queria o Deus que amavas
e que o meu corpo sentia.
Eu, de Deus, só .3ti queria.
Amei-te,
quando gritei ao teu céu:
devolve-me as minhas mágoas
Eu, de Deus, não quero nada

que não seja igual a ti;
que não seja igual a mim.
Amei-te,
porque eras maior do que eu;
porque eras o meu destino:
remendo, trapo, farrapo,
natureza, minhas mágoas,
homem farrapo divino.

"Que pena ser isto obra de iim
padre!"
A chegada, entrei na farmácia
como quem vai indagar preços. Daí a
nada sabia-se no lugar do seu enorme
espanto: "Ele não é como os outros
padres!" Ai que se todos os padres fossem loucos, muita gente teria juizo!"

"O garoto das ruas

- ou a obra incompleta"

O padre está varrido!
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"O Padre está varrido!"
Vi o Beco do Moreno, a cama de
doente do artista, os quatro filhos sem
pão. Não sei que me deu no peito, que
o prior quis saber o que eu tinha! "Uma
paixão", exclamei. E falei a moda dos
apaixonados que procuram o triunfo
nos sacrificios e o êxito na verdade.
"Fiz uma descoberta no Beco do
Moreno", disse. "Quero realizar aqui o
meu pensamento", revelei. Ele disseme que sim.
Não cai um passarinho do céu sem
que o Pai celeste o saiba - verdade
eterna. Parece que fora pregar a São
Pedro de Alva, mas não; fui cimentar
as bases do que depois se chamou e
hoje é: Colónias de Campo do Garoto
da Baixa. Foi isto no mês de Maio; e no
seguinte Agosto, obra de trinta catraios
do tugúrio fizeram ali um estágio de
trinta dias, todos de vinte e cinco
horas, soletrados com maiúsculas,
espumantes de vigor.
Seria um rasgo de audácia, se não
fora antes um simples acto de fé. Meti
ombros á obra sem dinheiro, sem
equipamento, sem opinião.
"Quê?! Garotos da rua no meio de
quintas; eles, o pior do mundo?! O
padre está varrido!"
Sim, doido. O Evangelho é loucura.
Falava-se, em S. Pedro de Alva, na
Colónia ventura. O dedicado prior da
freguesia preparou as coisas. O Dr.
Coimbra mandou fazer catres e mesas e
mochos na Fábrica da Estrela de Alva. O
farmacêutico dizia aos amigos da botica:

"O garoto das ruas é um camaleão.
Em casa, desobedece; a pedir, é
choramingas; com os outros, é refilão;
nas ruas, é malcriado; as perguntas, é
mentiroso. Muda de cor e de estilo
conforme os lugares e as circunstâncias. Porém, se ele percebe e sente
que alguém no mundo o ama, quer
amar também e é fiel.
O nosso catraio dá com grandes
surpresas na vida e no tempo das
colónias, sendo a primeira de todas o
sentar-se a mesa para comer. A mãe
não faz lume em casa; o caldo veni do
quartel e come-se de qualquer
maneira, onde calha. Nunca se sentara á mesa! A seguir vem a admiração
da cama. No tugúrio dorme-se no
chão, sobre rimas de palha nioida ou
de papéis apanhados no lixo. 0 s
lençóis são um verdadeiro espanto.
"Eh! pá, que coisa tão boa!" E quando
se Ihes diz, aos sábados de manhã,
para tirar as fronhas dos travesseiros,
não sabem do que se trata!
As iguarias da mesa, pobres e simples como as ministramos, são igualmente campo virgem para muitos
destes inocentes. Pois que comem
eles na mansarda, senão somente as
sobras dos mais?! E quando Ihes
servimos compota de fruta dentro de
púcaros da água, no final de cada
turno, eles sobem acima dos bancos,
dão vivas a todo o mundo, arrebentam
de alegria".

A Revolta das Águas
Holerrir Ko.\c~itr.irr
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Vivi as cheias de Lisboa de 1967 ao
lado das brigadas de estudantes(')
que a Censura escondeu. Morreram,

então. nos arredores da capital, perto
de 500 pessoas. Mais tarde, em 84,
em Cascais, passei três dias e três
noites em alerta total num concelho
devastado pelas águas. No último fim-de-semana revivi toda a desolação de
quem se sente impotente perante a
calamidade. Morrer soterrado na sua
própria casa é uma aberração que
revolta. Durante muitos anos, todos
aqueles a quem as cheias roubaram
bens e desorganizaram as vidas continuarão perseguidos pelo susto de
noites assim.
A primeira prioridade, agora, é
acudir as populações e fazer funcionar
as redes de solidariedade. Bombeiros,
forças armadas e de segurança, autarcas e vizinhos são a primeira linha de
acção. Traçados os planos de
emergencia. e definidos os estragos. é
preciso chamar responsabilidades a
pedra, pagar as indemnizações devidas e tirar lições para o futuro
Infelizmente. no nosso país, não é isto
que costuma acontecer. A prontidão
com que responsáveis políticos se
deslocaram aos locais atingidos raramente é seguida de igual eficácia na
resolução dos problemas de fundo.
Não é só de verba que se trata: é preciso saber o que tem de ser corrigido.
Em 1967, em entrevista que me
concedeu para um jornal universitário,
Ribeiro Teles apontava duas causas
para a catástrofe ocorrida: a queda
pluviométrica elevada e a degradação
física e biológica da região. E esta,
sublinhava, é da inteira responsabilidade do Homem. A sua análise mantém-se válida. Não podemos culpar
ninguém, directamente, pela excepcional precipitação ocorrida em
Coimbra, com valores nunca igualados
desde que há registos. Mas já é difícil
não ver responsabilidade humana na
degradação das encostas vinícolas do
Douro. onde as enxurradas afectaram
sobretudo as vinhas mais recentes. E
temos de nos interrogar sobre a gestão
das descargas das barragens, quer
dos rios internacionais quer do
Mondego. A pouca informação das
populações, nestes casos, pode evitar
o alarmismo, mas entorpece a vigilância e apanha muitos completamente

desprevenidos. Há finalmente situações que têm a ver com o desordenamento, a má implantação de muitos
edifícios, a falta de cuidado na construção ou a leviandade com que certas
obras publicas são colocadas, a pressa, no território. Pode ser o caso de
Agueda, cujas cheias atingiram cotas
nunca vistas desde os aterros feitos
em 94 para alteração da rede viária
nacional.
Seja como for, não podemos
aceitar nem o fatalismo nem a demagogia feita a custa do sofrimento
alheio. O que se exige é uma maior
atenção ao território e ao ciclo das
águas. E há que responsabilizar os
poderes publicos pela salvaguarda de
uma paisagem equilibrada, parte integrante da nossa razão de ser como
nação. ( . . . )
'

Nola íla Viragern quarilos desses vieram a ser
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Sementes para
o futuro
do Ecumenismo

Não podemos esquecer que a marcha para o ecumenismo, apesar de
cansaços e tentações, permitiu já partilhar largamente algumas convicções,
que vou tentar resumir em três
proposições.
- A unidade é um dom de Deus a
Sua Igreja; não é um compromisso a
estabelecer, nem uma actividade facultativa. (. . .)
A marcha para o ecumenismo não
é uma "conveniência", dependente da
nossa boa vontade para discutir uns
com os outros, do nosso espírito mais
ou menos amplo, do nosso interesse
em constituir "frentes comuns" contra o
ateismo ou as outras religiões. E,
antes, resposta ao chamamento do
Senhor; é pôr a funcionar um dom
recebido. O ecumenismo confronta as
Igrejas e os seus membros com uma

questão espiritual central: não pode
haver fé adulta, crescimento na fé,
testemunho autêntico da fé se não
houver aceitação do dom da unidade,
e portanto, procura de caminhos e de
meios para viver e manifestar essa
unidade.
- A unidade não é uniformidade.
Reconhece a diversidade e enriquece
com ela.
Durante muito tempo, a diversidade foi encarada como um defeito,
devido a infidelidade e a imperfeição
humana, defeito as vezes tolerável,
mas destinado a desaparecer diante
da revelação da verdade. Hoje em
dia, é reconhecida como um dom de
Deus. (...).
Claro que nem todos aderem a
esta convicyão. Sobretudo do lado
católico, muitos pensam que a diversidade deve ser organizada em torno de
um corpo central de verdades comuns,
para que a unidade se manifeste,
podendo suportar a diferença entre
diversidade legítima e erro, até um
limite a definir. Do lado protestante,
outros tantos imaginam a diversidade
como um vasto campo de possibilidades, onde uns e outros se poderão
encontrar a volta de afirmações
comuns (por exemplo, a confissão de
fé "Jesus Cristo é o Senhor"), e de
recusas partilhadas, p.e. do apartheid
e do racismo, sem ter que definir a priori um centro e uns limites. (...)
- A unidade não é um fim em si
mesma; participa da missão da Igreja.
E uma convicção muitas vezes reafirmada, mas dificilmente levada a prática. E, contudo, é a chave do caminho
para o ecumenismo. Já é habitual ler a
Bíblia em conjunto, rezar ou dialogar.
As igrejas já aprenderam, melhor ou
pior, a acompanhar de maneira
ecuménica a vida dos seus fiéis (baptismo, casamento, as vezes até a catequese). Há mais dificuldades na tomada da palavra em público, do testemunho ou da evangelização. Por
vezes, há uma ratoeira nos media. que
preferem discursos nitidamente identificados,
afirmações
maciças,
oposições nitidas. Mas por em conjunto a diversidade ... é a i que somos
chamados e enviados!

Os nossos contemporâneos não se
interessam por eventuais acordos
eclesiásticos, mas seriam certamente
interpelados, nos debates que agitam
a sociedade, tão facilmente tentada
pelas oposições frontais e as
exclusões, por um testemunho comum
que soubesse dar conta da nossa fé
comum num só Senhor e das diversas
proposições as quais a mesma fé nos
conduz

Relação entre
crianças e televisão
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o teor das perguntas na resposta de

Manuel Pinto)

"O principal estereótipo sobre a
relação entre crianças e televisão"
talvez seja o de que as crianças são
tele-dependentes. De facto, a televisão
é muito importarite na vida das crianças, mas quanl-lo se faz um estudo
mais qualitativo percebe-se que muitas
das horas que passam em frente da
televisão, passam-nas não por "teledependência" mas, simplesmente,
porque não têm riada de mais interessante para fazer. O que remete as
responsabilidades não apenas para a
televisão mas tarnbém para os estilos
de vida e organização da vida familiar
e para as alternativas oferecidas por
parte das autarquias e outras entidades locais.
Onde senti "a maior disparidade de
situações entre meio rural e meio
urbano" foi na diversidade de tarefas,
de ocupações e de experiências dos
miúdos, que é inaior no meio rural.
Evidentemente que muitas vezes misturada com situações de exploração
do trabalho das crianças, nomeadamente em trabalhos agrícolas. Em
contrapartida, também encontrei no

meio urbano uma situação preocupante do ponto de vista das crianças,
que é o tempo que passam institucionalizadas. De manhã na escola e a
tarde numa instituição de ocupação de
tempos livres, que funciona numa Iógica também escolar, mas com outro tipo
de actividades. (. . . )
O que vejo é optar-se por soluções
decididas para as crianças e raramente com elas. "Não vão de encontro
aquilo que elas querem" nomeadamente em termos de terem espaços
mais autogeridos. Porque, considerando o leque de actividades auto-determinadas pelas próprias crianças ou
determinadas por adultos, sejam pais
ou professores, noto que as crianças
estão demasiado aperreadas por
esquemas que nós montamos. Têm
muito pouco tempo para a actividade
que indicam no estudo como sendo a
sua preferida, que é brincar!
Quando olhamos para o modo
como as crianças lidam com "o tempo
que ocupam com a televisão", encontramos pelo menos três situações
diferentes. Uma é a televisão-procurada, querida, é o programa que elas, tal
como nós, são capazes de fazer tudo
para não perderem. Depois, há o que
chamo televisão-companhia, que está
lá quase como uma lareira acesa, uma
presença, a que se vai deitando o
olhar e a atenção de vez em quando.
E, finalmente, a televisão a que, inspirando-me num autor francês, chamo
tapa-buracos, que é vista, sim senhor,
mas porque não há nada de mais interessante para fazer. Não podemos confundir tudo com televisão-procurada,
televisão-paixão, televisão-querida.
"O proprio acto de ver televisão
não tem que ser necessariamente passivo".
Quando uma criança está a ver um
programa com atenção e gosto, estão
a ocorrer processos mentais e emocionais, extremamente sofisticados, de
identificação, de projecção, de interacção, muito fortes. A ponto de, sobretudo quando são mais pequenas, sentirem uma grande necessidade de ter
um adulto a beira, nem que seja para,
numa situação mais perigosa ou mais
emocionante, se agarrarem ou até

esconderem a cara. Ora isto mostra
que não estão passivas. Fisicamente
podem estar, as vezes até de boca
aberta, mas isso não significa que lá
por dentro não haja uma actividade
intensissima.
"A televisão passou a ser um dos
agentes de socialização das crianças".
E como no supermercado, há de tudo.
No estudo há um aspecto muito
interessante, até para o debate em
Portugal sobre o papel do serviço
público: a importância que teve para
uma geração inteira de miúdos o programa Rua Sésamo e, mais tarde, o
Jardim da Celeste. Muitos, quando
foram para a escola, já sabiam ler e
escrever porque aprenderam na televisão, com esses programas que,
graças a uma equipa altamente competente, combinavam a formação com
o entretenimento. Este é o grande
desafio na programação para as crianças, porque, muitas vezes, aquilo
que é educativo não as seduz, é como
a sopa de couves, que nós achamos
que elas devem comer e de que elas
normalmente nunca gostam.

PORTO ALEGRE - 1

O Princípio do Futuro
Porto Alegre foi uma demonstração
eloquente de que não existe globalização e sim globalizações. Para além da
globalização neoliberal do capitalismo
que só aceita as regras que ele proprio
impõe, há uma globalização alternativa, a globalização de um desenvolvimento democraticamente sustentável,
das solidariedades e das cidadanias,
de uma prática ecológica que não
destrua o planeta, e de uma sociedade
global que só aceite o comércio livre
enquanto comércio justo. Este foi o
grande mérito de Porto Alegre, uma
vez que, até agora, se dizia que os que
se opunham as reuniões do Banco
Mundial, do FMI ou da OMC eram grupos contra a globalização e sem alternativas. Mostrámos aqui que somos a
favor da globalização, mas de uma

globalizaçao justa que não produza a
destruição e a miséria para a maioria
da população mundial.
( . . ) Há alternativas realistas a
globalizaçao neoliberal, tanto no plano
técnico como no plano político. Entre
as que foram aqui apresentadas, menciono. a título de exemplo, o perdão da
dívida dos países menos desenvolvidos; o imposto Tobin sobre as
transacções financeiras de divisas,
que geraria 200 mil milhões de dólares
por ano para o desenvolvimento; a
democratização do FMI e do BM; a
articulação entre os grandes países de
desenvolvimento intermédio - Brasil,
índia África do Sul, etc - para negociarem em conjunto melhores condições com as instituições multilaterais; a aplicação de boa-fé da
Convenção da Biodiversidade e dos
acordos sobre o efeito estufa, a
aceitação de parâmetros de qualidade
mínima do trabalho usado na produção
dos produtos que circulam no mercado
mun-dial. Tudo isto é possível e está
ao nosso alcance. Os 4 mil delegados
que estiveram em Porto Alegre e as
centenas de organizações que aqui
apresentaram o seu trabalho e as suas
iniciativas foram uma demonstração
pujante de que as alternativas estão
apenas a espera da força política da
sociedade civil global para serem
postas na agenda politica internacional. Foi esta sociedade civil global
que teve aqui um auspicioso ponto de
partida. (.. )

PORTO ALEGRE - 2

Nascimento de uma
Internacional

organização (de 400 Oficinas de
reflexão!!). Cerca de 3000 mulheres e
homens mandatados pelas suas associações, sindicatos, ONG, partido, vieram de todo o mundo para confrontar
as suas experiências.
Direitos do Homem, comércio
justo, desenvolvimento sustentável,
ambiente, saúde, agricultura, soberania alimentar, sindicalismo, violência
machismo ... Todos os temas foram
abordados a partir da experiência
concreta de cada participante.
Uma Internacional rebelde mas
democrática.
0s
organizadores
recusaram com intransigência a presença de movimentos de guerrilha.
Protesto, sim. Violência armada, não.
Uma Internacional paciente, sem
ilusões líricas; sem dogma, sem hino,
em que cada um traz a sua contribuição. Bernard Cassen (de Attac,
França), um dos pais do Fórum: "Foi
um êxito formidável: em dois dias,
Porto Alegre fez um avanço político,
atingiu a paridade com Davos".
(...)
Também, como esperado, internacional camponesa contra as multinacionais que se propõem ditar a cada
país as práticas alimentares - a mundialização liberal como uma ameaça que
cada um encontra no seu próprio
prato.. . O mundo tem mais de um bilião de camponeses, para os quais as
reformas agrárias e a autonomia serão
sempre um objectivo. (. . .)
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Nasceu uma Internacional. Pelo
numero de participantes, a qualidade
dos debates, e a decisão de continuar
esta reunião, anualmente, em Porto
Alegre, capital do Rio Grande do Sul,
escolhida pela exemplaridade da sua
gestão participativa, pela qualidade do
seu acolhimento e capacidade de

todas as coisas, mas não gastou
tempo com a criação; mandou-nos
lutar contra o mal, mas não explicou
como é que o mal entrou no mundo;
quando lhe perguntaram porque tinham morrido num desastre aqueles
homens e não outros, responde qualquer coisa como: "Olha, calhou"; foi a
um casamento, encheu os jarros de
vinho bom, mas não consta que
tivesse dado conselhos aos noivos. E
muito claro que nunca formulou ensinamentos científicos, nem deu conselhos técnicos. Não quis ser rei; quando
lhe pediram que resolvesse um conflito sobre partilhas, mandou-os para os
tribunais.
Tudo isto para dizer duas coisas:
primeiro que o progresso cientifico e
técnico fazem parte da aventura
humana, mas Jesus não deu a Igreja
nenhuma competência nessa matéria.
O que os cristãos sabem a este
respeito é que é preciso que o progresso sirva o bem de todos em vez de
gerar injustiças; e que nem a paixão do
saber, nem a vertigem do progresso
podem matar a questão de Deus no
coração dos homens. Segunda coisa,
mais importante: Jesus parece achar
que a aceitação corajosa e humilde da
vida é base suficiente para o caminho
de fé. E, para prosseguir, o essencial
não é ter as tais teorias em que eram
pródigas as religiões antigas: o que é
preciso é abrir o coração ao amor, ter
compaixão pelos que sofrem, ser dócil
as propostas do Espírito de Deus

Os homens gostam de saber. As
religiões antigas tentavam explicar
tudo: quando e de que maneira tinham
os deuses criado o Universo, qual é a
origem do mal, como querem os
deuses ser servidos, etc., etc.
Uma das grandes originalidades de
Jesus é nunca ter pregado sobre estes
temas. Disse que Deus é Senhor de

Ter fé não é, portanto, saber tudo; é
ter recebido o suficiente para partir; é
continuar a receber o bastante para
não voltar atrás; e é ter paciência de
esperar pelo dia de Vida Eterna para
ver.

José Centeio
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sociedades, os grupos, fundamentam-se e afirmam-se
uase sempre pela negativa, ou seja, a afirmação da sua
entidade na procura da diferença faz-se por oposição a ouou ao que eles significam. A exclusão surge nas
iedades ou nos grupos de forma natural - está na sua
nese - como forma de defesa a inclusão da difeseja, da desordem entendida enquanto rotura de
em estabelecida, sendo esta a hierarquização das
de poder no seio do próprio grupo. Assim, a
não é mais que um modelo de relação entre indivíduos ou grupos o qual por sua vez assenta em relações de
poder hierarquicamente estabelecidas. Entendendo a
relação como o potenciar de espaços onde o outro - o excluído - possa afirmar-se enquanto ser igual, embora diferente,
poder-se-á afirmar que as sociedades se fundamentam numa
não-relação. Por isso, o grande desafio é construir
sociedades a partir da relação entre iguais, o que significa
que, antes de olharmos para os outros a partir do que somos,
teríamos de começar por questionar aquilo que somos
enquanto indivíduos e enquanto grupo.
A forma como um grupo olha e acolhe o excluído radica
na sua capacidade para potenciar a diferença no seu seio.
Ou seja, transformar a diferença numa mais valia para o
próprio grupo. Já aqui escrevi que é muito mais fácil ser contra (sendo os motivos bons ou maus dependendo de quem os
utiliza e da época em que foram gerados) do que a afirmação
pela positiva. O grande problema é que uma afirmação pela
positiva teria implicações radicais na forma como se estruturam as sociedades. «Ser contra a guerra)) ou «Ser a favor da
Paz)); «Ser contra o Racismo)) ou «A favor da igualdade
entre raças e povos)); «Ser contra a injustiça)) ou ((Ser a favor
de um mundo mais justo)); «Ser contra a exclusão economica» ou «Ser a favor da igualdade de oportunidades)); «Ser
contra a discriminaçãoldescriminação do estrangeiro)) ou
«ser a favor de uma sociedade capaz de integrar e partilhar)),
etc ... O «ser contra)), além da carga negativa que transporta
em si (outros serão contra ao que afirmamos), possui também um certo grau de efemeridade. Se não houver guerra,
não posso dizer que sou contra a guerra, embora possa sempre dizer ser a favor da paz. Enquanto no primeiro caso a
nossa actuação tem como horizonte o fim de qualquer coisa,
no segundo caso o nosso horizonte é inatingível, já que se
trata de construir algo que exige de nós uma atenção cnnc-

tante. No primeiro caso trata-se de uma actuação e preocupação pontual (embora se possam estender no tempo),
enquanto no segundo se trata de uma vivência que levará a
arquitectar um mundo que se afirmará sempre pela positiva.
Os conceitos subjacentes a uma e outra atitude são completamente diferentes e implicam graus de exigência também
completamente diferentes. Enquanto um tenta erradicar um
mal o outro tenta preveni-lo
Não deixa de ser paradoxal que num tempo em que se
afirma a identidade enquanto respeito da alteridade, aquela
sirva simultaneamente como protecção contra o estranho, a
diferença, e sirva mesmo de legitimação a comportamentos
exclusivos. Também aqui se trata de uma afirmação pela
negativa, por oposição ou receio do que é diferente e pode
criar roturas na ordem estabelecida. Actualmente, o reforço,
por exemplo, das identidades nacionais deve-se, em parte, a
uma reacção face a uma tendência para uma maior globalização. E uma forma de defesa do grupo perante uma
ameaça externa que vem quebrar a ordem estabelecida.
Penso que é importante que tenhamos consciência de
que, de uma forma ou de outra, somos todos excluídos,
dependendo o grau da forma como nos inserimos nas
relações de poder estabelecidas. Esta consciência de
exclusão é tanto mais importante quanto ela nos permite
olhar o excluido como igual, criando com ele uma relação
não cimentada na hierarquização do poder, mas antes numa
relação entre seres iguais, apesar de diferentes. Quando se
fala á boca cheia de cidadania e quando não há discurso que
se preze que não inclua um parágrafo sobre educação para
a cidadania, talvez valha a pena reflectir sobre estas
questões e perceber se queremos realmente espíritos críticos e sociedades abertas ou se apenas se pretende validar
as sociedades em que vivemos.
Estaremos nós dispostos a assumir os riscos que implica
construir uma sociedade que se afirme pela positiva, aberta,
critica, sujeita a roturas? Embora do ponto de vista meramente teórico seja fácil o nosso acordo, as coisas complicamse quando as tentamos viver. Temos a sensação de que tudo
isto não passa de uma utopia e facilmente caímos nas malhas do poder estabelecido. Talvez valha a pena. pelo menos
de vez em quando, viver a utopia para que um dia o sonho se
cumpra.
Loures, 25 de Março de 2001

A exclusão não é mais que um modelo
de relação entre indivíduos ou grupos o qual
por sua vez assenta em relações de poder
hierarquicamente estabelecidas

Não deixa de ser paradoxal que num tempo
em que se afirma a identidade enquanto
respeito da alteridade, aquela sirva
simultaneamente como protecção contra
o estranho, a diferença, e sirva mesmo
de legitimação a comportamentos exclusivos
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s convicções são o que ultimamente nos incrusta na realidade. Creio, pois, firmemente, que é possível construir uma
economia que, a par da lógica da rendibilidade individual legítima, tenha em conta as finalidades mais amplas da existência humana enquanto tal. A actividade económica numa
sociedade, a coberto da desculpa de que a economia trata
apenas de meios, não de fins, não está, nem pode pretender
estar, alheia, a parte ou acima, das finalidades da vida
humana, sob o risco dos meios substituírem os fins, e estes
serem postos na gaveta.
Quando a actividade económica, com os argumentos da
globalização, do funcionamento autónomo dos mercados, da
não interferência de poderes públicos e democráticos nos
fluxos financeiros (quantas vezes para lavagem de dinheiro
sujo) e no estabelecimento de prioridades sociais e outras, da
importância decisiva do lucro individual e das empresas para
a solidez das economias, pretende subtrair-se ao debate das
finalidades e criar uma espécie de 'economia axiologicamente neutra', i.e., um «off-shore ético-social)), está aberto o
caminho para o pior dos aviltamentos e a pior das inversões:
o dinheiro tornou-se o fim que justifica tudo, que rrianipula
tudo e os seres humanos apenas meios para esse fim.
Outrossim, quando ela pensa deter uma racionalidade exclusiva, fechada, descontínua, qual ilha privada no universo das
actividades humanas, acentuam-se infinitamente as fracturas
entre as pessoas, as sociedades e os povos, porque quem
tem, tem cada vez mais, pois possui meios para gerar e acumular mais e mais riqueza, e quem tem pouco, ou quem não
tem nada, ou nem sequer tem as pré-condições para poder
vir a ter alguma coisa (consciência da situação e know-how),
possui cada vez menos. E a passagem evangélica na sua
versão mais cínica: «a quem tem dar-se-lhe-á mais, mas a
quem não tem, até o que tem lhe será tirado)).
Todavia, quando uma sociedade (as pessoas, as
consciências, as instituições, as infra-estruturas, os processos, o conhecimento, etc.) gerou dinamismos que permitiram
a alguns acumular riqueza parte do lucro gerado deve legitimamente retornar a essa sociedade que o possibilitou, sob a
forma de bens sociais, culturais, espirituais, éticos, estéticos,
ecológicos, urbanísticos, em suma, de valores humanos.
Ora, os modelos de planeamento, desenvolvimento e implementação desses bens, nas últimas décadas, no nosso país,
de modo particular nas cinturas suburbanas das grandes
cidades, são a negação absoluta de tudo o que acabei de

dizer. Poder-se-ia fazer inúmeros 'estudo de caso' na Linha
de Sintra, de Cascais, da Azambuja, nas urbanizações da
margem sul do Tejo, ou na periferia do Porto e em outras
cidades do pais, exemplos que são autênticos laboratórios de
estudo das funções sociais que a riqueza acumulada não
cumpriu e que sonegou as comunidades.
Nestas ultimas três décadas, centenas de Empresas de
Construção Civil, e os Bancos através delas, construíram em
Portugal milhões de fogos, milhares de bairros, de urbanizações, de condomínios, etc., gerando milhões e milhões de contos de Ii~crosE muito bem, aplaudimos nós: não se pode andar
a investir e trabalhar só para aquecer. O lucro de um investimento é absolutamente justo e legitimo. Todavia, devemos
interrogar se parte desses lucros, legítimos, reverteram ou não
para o meio que os possibilitou e gerou. Ora, aqui é que as
coisas começam a ficar mal. E verdade que parte dos lucros
retornou, mas não em acessibilidades. em infra-estruturas, em
segurança, em bens culturais, sociais, estéticos, urbanisticos,
ecológicos, ambientais, como seria de esperar e de exigir.
Retornou como? Reinvestido pelos mesmos Bancos,
Construtores e Urbanizadores em Centros Comerciais, em
novas empresas de betão e de materiais, em restaurantes,
comércios, serviços, etc. Objectar-me-ão imediatamente: «E
isso não é bom?» Sem dúvida que é. Mas o problema não está
na existência e na bondade desses reinvestimentos, mas no
que falta de outros equipamentos. Um principio metodológico
básico de análise deste fenómeno consiste em ver não apenas
o que existe, mas sobretudo as carências. A fotografia revelase positivamente através do negativo. Dir-me-ão ainda: mas
tudo isso é função do Estado. E verdade até certo ponto, mas
não exclusivamente, com a agravante que o Estado, através da
Câmaras Municipais, foi em boa parte responsável pelo completo desordenamento urbano e pelo autêntico caos que são as
zonas suburbanas das cidades E que assim continuará, infelizmente, por mais Programas Pólis que se façam: meras gotas
de água no oceano. Por muitas razões, que vão desde a cor
política, do compadrio, do clientelismo, do interesse financeiro,
a corrupção descarada, Câmaras houve que autorizaram a
construçao descontrolada e, de seguida, demitiram-se completamente a sua missão fiscalizadora.
Estou convicto de que, tal como nos direitos reais, também socialmente deve existir uma 'legitima' que não pode ser
sonegada a essa sociedade. E não só através dos impostos,
mas do compromisso de retorno social directo por parte de

quem acumulou imensa riqueza no processo: Bancos,
Empresas de Urbanização e de Construção. Há aqui um
problema de fundo no próprio modelo de desenvolvimento
político e económico da nossa sociedade. Defendo, por isso,
que também os Bancos deveriam ser directamente responsabilizado~,do ponto de vista social e cultural, pelo investimento que não fazem nas urbanizações que financiam, e
onde têm uma multidão de iludidos co-proprietários a cuidar
do seu investimento.
Sublinhe-se que até o neoliberalismo mais ferrenho,
esse que parecia acalentar o sonho de fazer a 'liquidação' do
próprio mundo (Mas quem o compraria? Em que leilão, em
que saldos, poderia ser vendido o mundo?) e privatizar tudo
(as estradas, o ar, mar, o sol, a lua, se possível o cosmos
todo ...) começou já a constatar os seus limites teóricos e
práticos, porque o dinheiro, só o dinheiro e a sua lógica, na
sua essência final, é associal, apátrida, sem pai nem mãe,
autofágico, manipulador, monopolista, num crescendo quase
demencial, que liquida a própria livre iniciativa que o gerou. O
neoliberalismo devora a sua própria mãe e ameaça devorar
os seus filhos. 0 s seus adoradores morrem de fome (de
humanidade, de espírito...), como o morreu o Rei Midas, que
transformava em ouro tudo o que tocava. A liberdade de que
o neoliberalismo era arauto, no limite devora-se a si própria,
como o insuspeito Karl Popper, aliás, já começara a antever.
O Governo dos EUA, paraíso neoliberal, compreendeu bem
a questão e por isso interveio dividindo a Microsoft.
Durante alguns períodos da história, de modo particular
no Ocidente medieval, em momentos de crises, fomes e
carências prolongadas, levantaram-se grupos de pobres,
carenciados de tudo, defendendo que os bens, todos os
bens, eram em primeiro lugar do género humano, e só depois
de cumprirem a sua função social, pertenciam a cada proprietário individual. E se esta posição extremista acarretou
muitas tensões e mesmo conflitos abertos no que diz respeito
a posse dos bens materiais (terras, casas, oficinas, dinheiro,
etc.), noutros aspectos da vida conduziu a uma autêntica
anarquia existencial e espiritual: as mulheres e os homens
eram de todos antes de serem do marido/esposa (apologia
do amor livre), os filhos eram de todos e de ninguém, e assim
por diante. Ninguém defende essa anarquia. Mas vai sendo
tempo de parte dos lucros gerados numa sociedade
começarem a reverter em bens sociais e culturais, para que
a riqueza cumpra justamente a sua função social.

da Tua face
i

Maria Adelaide Pinto Correia

em passar!! Tantas palavras, tantos cerimoniais, tanta
discussão, tanta explicação -e o Mistério ali mesmo a frente,
radioso e perene:
RESSUSCITOU!!

Deixem-me estirar no chão, colada a terra em sua primavera, e adorar sem mais trejeitos.

E possa o teu Amor, mais forte do que a morte, transbordar para nós todos - e de Ti,
por nós, para todos os que passam.
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