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ritual e político, a capacidade de cuidado pelos outros e
tornar essa capacidade um dos determinantes essenciais
do progresso e da sobrevivência. A aptidão para cuidarmos dos outros, que nos define como seres humanos, é
o cimento da sociedade.
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António Marujo

Para onde vamos'? Olhamos em redor e os óculos da preocupação trazem-nos más notícias: a guerra continua a matar;
a fome e a miséria atingem a maioria da humanidade; o planeta sofre a ameaça do aquecimento global; o ambiente e a
natureza estão em perigo; os mares, os rios e a água estão
envenenados; a riqueza acumula-se nas mãos de uns quantos (um exemplo: 48 por cento do território brasileiro pertence
a um por cento de proprietários); o consumo e o desperdício
tornam-se tentaçóes irracionais de muitos; as cidades acumulam a pobreza, a violência, a poluição, o desordenamento
e as doenças de civilização; não há casas dignas para um
quinto da humanidade; a terra, casa comum, torna-se propriedade de alguns.
O retrato usa propositadamente cores do pessimismo.
Em tempo de cimeira do G-8, sabemos também que cresce
a consciência universal de que o mundo não anda bem. E
que é urgente - já é tarde - agarrar o futuro. Para onde
vamos?
A mudança é cada vez mais necessária. Mas ela tem que
ser radical: nas políticas, nos hábitos pessoais, na relação
inter-pessoal, na distribuição dos bens. Neste número da
Viragem, centrado nas questões dos espaços e territórios e
nos modos como os usamos, apresentam-se retratos dos
problemas e caminhos de solução.
O "Relatório Pintasilgo" - "Cuidar o Futuro - Um
Programa Radical para Viver Melhor" -, publicado em 1998,
aponta o caminho no seu capítulo 7:
Para que a política social seja efectiva, precisamos de
um sistema de valores centrado no cuidado pelos outros.
Não se pode deixar a generosidade intermitente dos
ricos a preocupação de atingir uma melhoria sustentável
para todos elevar mil milhões de pessoas acima do nível
de sobrevivência e preparar o terreno para uma vida sustentável nas próximas cinco décadas. A estabilidade
durável do ambiente não pode ser deixada a mercê da
lucidez e da boa vontade dos outros. Uma nova racionalidade económica, baseada no respeito pela Natureza, e
novos esforços para estabelecer a equidade não poderão
ser deixados as raras pessoas que estão vitalmente
empenhadas na mudança. Todas estas acções devem
ser prosseguicjas, tanto individualmente como colectivamente. O murtdo precisa de algo mais do que de voluntarismo.
(...) Temos de estimular, nos planos psicológico, espi-

A noção de cuidado pelo outro é um conceito ético que
importa debater, alargar, passar ao campo da decisão política e económica. O outro é o pobre, o escravo, o miserável, o
sem-abrigo, o sem-terra, o doente. Mas é também o nosso
planeta, a casa comum da família humana, a pedir-nos o
cuidado urgente pela sua saúde - dela depende também o
nosso futuro.
O cuidado leva-nos a perceber ainda que, hoje, os problemas globais só se resolvem com respostas globais e
integradas: o desenvolvimento económico e social implica
melhores cuidados de saúde, o respeito pelo ambiente, a
erradicação da pobreza, uma política eficaz e ecológica de
transportes, a promoção do alfabetismo,...

(...) Não há muito tempo, o ideal de cuidado como um
princípio-guia da ética podia ter sido visto como brando e
sentimental. Mas quando observamos que a falta do
cuidado nas sociedades gera insegurança económica,
violência, e enfraquecimento da família, da comunidade e
até do ambiente, a ideia de cuidado ganha importância de
novo. Há várias razões para isto, desde o alargamento da
actividade humanitária, dentro e fora das fronteiras
nacionais, até a exploração filosófica dos moralistas políticos.
(,..) Mas, enquanto ética, o cuidado pelos outros
requer uma mudança drástica de paradigma. O domínio
crescente da economia de mercado tem lugar a expensas
desse cuidado. É certo que o desenvolvimento económico nunca esteve completamente isolado do desenvolvimento social, mas o objectivo principal tem sido o melhoramento das condições materiais de existência. Na prática, foi o aumento da produção que ocupou o lugar central. Quando há escassez dos recursos, é inevitavelmente
o investimento social na educação, saúde e habitação
que sofre as consequências. Os limites dos modelos de
desenvolvimento existentes são evidentes na situação
crítica de centenas de milhões de pessoas excluídas e
nas desigualdades sociais que geram sofrimento e provocam a ruptura da coesão social.
A escassez de recursos acabou por significar que a
procura de objectivos económicos estreitos se tomava
prioritária sobre a qualidade de vida, a segurança, a
equidade e a própria comunidade humana. A escassez
tem também favorecido uma excessiva concentração
sobre o "eu", visível nas aspirações individuais e na luta
pelo sucesso, na busca do lucro, da riqueza, e do prestígio, e dos símbolos de estatuto social que daí resultam. A
escassez despojou os mais pobres da posição simbólica
de privilégio que algumas civilizações Ihes atribuíam,
colocando em vez disso o poder no centro de multas

relações. Estes factos tornaram ainda mais complexas as
perspectivas de resolver pacificamente as dificuldades e
os conflitos que surgem naturalmente na sociedade.
Contudo, sabemos que a ética do cuidado com o outro
transcende a racionalidade económica; é capaz de se
opor a influência do puro individualismo e da cupidez. O
cuidado por nós próprios, pelos outros e pelo ambiente é
a base necessária duma melhoria sustentável da qualidade de vida.
Estamos hoje paralisados pelo paradoxo de que, por
um lado, parece que temos a capacidade para resolver
virtualmente todos os problemas mas. por outro lado,
sonios incapazes de o fazer. Por outras palavras, temos.
o conhecimento e muitos dos meios necessários (tecnologia, opções políticas, recursos financeiros), mas não
temos nem o empenhamento nem a força de vontade
para agir. Há, sem dúvida, muitos obstáculos entre eles
os defeitos tipicamente humanos de miopia, orgulho e
inércia. E urgente e necessário um novo estado de espírito, a rejeição do egocentrismo. Precisamos de uma ética
envolvente de cuidado pelos nossos companheiros de
humanidade e pela nossa casa comum, a Terra.
O cuidado pelo outro, uma expressão comum, reflecte
pensamentos e emoções simples: torna os humanos
capazes de velar pela Natureza, de se interessarem activamente uns pelos outros, e de manterem a sociedade
coesa. E o cuidado pelos outros que motiva atitudes e
acções que mostram a sua interdependência, assim
como a das suas comunidades e nações; ninguém está
isolado, mas sim consciente de uma fundamental alteridade.
"Cuidar de" significa também apreciar e amar; ocupar-se dos outros, seguir de perto, alimentar. "Cuidar de"
implica um compromisso que transcende a emoção e se
traduz numa acção que ultrapassa o domínio médico ou
hun~anitário(lugares onde o termo "cuidado" é usado
desde ha muito). O cuidado pelos outros acrescenta-se a
racionalidade para definir os comportamento. Cuidar é o
oposto da indiferença: implica comunicação e uma situação de parceria em que há dar e receber.
Como valor social, o cuidado pelos outros tem sido
uma componente do comportamento em todos os estadios da evolução do ser humano. 0 s cuidados das mães
pelos filhos; a atenção prestada aos vulneráveis, aos
doentes e aos velhos. As grandes religiões que surgiram
com as c~vilizaçõesagrárias deram um lugar especial aos
valores centrais do cuidado, da caridade, até das esmolas, com especial atenção para com os pobres e destituídos, os doentes, as viúvas e os órfãos. O cuidado pelos
outros generalizou a compaixão e a partilha, e algumas
das religrões estenderam estes sentimentos para além
dos humanos até toda a Natureza.
E, apesar disso, verificamos que, de certo modo, as
actividades resultantes do cuidado pelo outro tendem a
ser menos respeitadas e menos recompensadas do que
a actividade produtiva da humanidade. Pior, são muitas

vezes invisíveis (talvez porque estão mais intimamente
associadas as mulheres).
Mesmo quando nenhum valor monetário está associado ao cuidado pelo outro, a sociedade deve estar ciente
do custo que teria de suportar se cada manifestação
concreta desse cuidado tivesse que ser comprada. A
necessidade de tornar visível o cuidado pelo outro não é
apenas um imperativo de justiça para com aqueles que
ajudam os outros a viver e assim absorvem algumas das
pressões que se exercem no tecido social. Se o cuidado
pelos outros não é considerado como uma dimensão da
condição humana, será mais difícil o reajustamento aos
nossos diferentes papéis na sociedade na família, na
profissão e nas responsabilidades cívicas. Continuarão
as desigualdades entre homens e mulheres se os
rapazes e os homens não se empenharem nos cuidados
pelos outros como o fazem as mulheres.
A ética do cuidado pelo outro tem que manifestar-se
tanto publica como privadamente. Acabar com a pobreza,
restringir o desperdício dos recursos, promover a qualidade de vida dos outros: estes três pontos são a essência do cuidado. E cuidar do ambiente é fundamental para
a qualidade de vida e para a sobrevivência, tanto para as
outras espécies como para a própria humanidade. Por
isso, podemos dizer que a capacidade de carga da Terra
depende da capacidade de cuidado da Humanidade.
Estas considerações têm implicações importantes
para a democracia e para a sua evolução. Os seres
humanos passam por períodos em que são dependentes,
não autónomos, com os seus direitos aparentemente
diminuídos. Nestas situações, seja como indivíduos seja
como grupos, necessitam de recorrer a mais do que um
sentido de justiça. a mais do que um respeito formal pelos
direitos humanos. O que é preciso é um novo humanismo, promovendo os direitos não apenas em termos de
garantias legais mas em termos da dignidade humana
plena e inteira. O cuidado do outro pode ser, na verdade,
a base para tal humanismo porque todos nós sabemos
que as leis não são suficientes para a salvaguarda e promoção dos direitos humanos.
As consequências para a democracia vão mais além.
Como o cuidado se baseia na constante interacção entre
as pessoas, tem nele próprio a capacidade de reforçar atitudes e práticas igualitárias, e situa-se no oposto das
relações de força e do exercício da autoridade. A nível do
Estado, cuidado significa promoção e protecção da qualidade de vida, providenciando uma estrutura justa para a
vida. Um Estado que não respeita os direitos é, ipso facto,
um Estado desprovido de cuidado ao outro e da atenção
ao humano.
Vale a pena reflectir nestas ideias e propostas, que tão
pouco eco tiveram em Portugal. A democracia e a civilização
só sobrevivem se a noção de cuidado se impuser como
critério fundamental. Já e tarde para o futuro, não se pode
esperar mais.

NOS SUBURBIOS
O espaço humano, a urbe, é como um ser vivo
e, como ele, precisa dos mesmos cuidados.
Precisa de alamedas, praças, pracetas, pátios
e quintais para estirar as pernas, para andar a pé,
para correr, jardins verdes para respirar,
água para refrescar os olhos e a pele. É um espaço
de sentidos objectiva e subjectivamente vividos.
Por isso, a cidade actual e a sua lógica
de desenvolvimento é um atentado a biodiversidade,
em todo o sentido: desde o sentido físico
ao espiritual.
José M. da S. Rosa
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Uma breve viagem pela literatura universal, latu sensu, mostra-nos abundantemente que a ideia de uma cidade perfeita,
empírea, ideal, é um tropo omnipresente nessa mesma literatura,
funcionando como imaginária projecção de condições ideais de
vida e objecto figurado do desejo de felicidade que habita o
homem de todos os tempos.
Com efeito, apesar de todas as diferenças, desde a Uruk de
pedra e barro a Ilha dos Bem-aventurados, na Epopeia de
Gilgamesh, da Babel a Jerusalém Celeste, na Bíblia, da
República dos homens ao Olimpo dos deuses, em Platão, da
Cidade Terrena a Cidade Celeste, em Agostinho, do Inferno a
Divina Monarquia, em Dante, da Idade do Pai a Idade do Espírito
Santo, em Joaquim de Fiore, no País da Cocanha, de autor anónimo, na Cidade do Sol, de Campanella, na Utopia, de Tomás
Moro, na Ilha dos Amores, de Camões, na Viagens de Gulliver,
de Jonathan Swifi, etc., etc., lugares que, infindavelmente, se
repetem na literatura contemporânea (Dickens, Hugo,
Dostoievski, Gorki, Camus, Redol, Pereira Gomes, Cardoso
Pires...), enfim, apesar das diferenças, todos estes exemplos
patenteiam o desejo de uma vida ideal que, na sua mais actual,
decadente e doméstica versão - viver no melhor condomínio
privado da Linha de Cascais - ainda mima a seu modo o antigo
mito edénico.
Mas essa mesma literatura, até para exaltar a contrario o seu
ideal, não deixa de retratar muitas vezes o negativo daquele modelo, seja nas insulae da literatura latina, nas choupanas e nos
tugúrios campestres ou nos buliçosos e labirínticos dédalos dos
bairros contíguos aos castelos, na Baixa Idade Média, sejam
ainda as cidades e os bairros operários, no século XIX, as
bidonvilles, no passado século XX, ou nas actuais Galizas, Fins
do Mundo, Pedreiras dos Húngaros, sujo espelho interior daquela mesma Linha reflectida nas águas claras do mar, mas que por
vergonha ela ignora e esconde por detrás das sebes e muros dos
tais condomínios in, apenas para continuarmos com este paralelo doméstico e conhecido, ligando de tal modo o universal ao particular, o princípio ao exemplo.
Com efeito, uma outra viagem, já não pela literatura, mas
agora pelas zonas suburbanas da Grande Lisboa, de preferência
de helicóptero para termos visão sinóptica, e melhor ainda se em
hora de ponta, fotografa a saciedade, com um realismo surrealista, o que (não) tem sido o modelo de desenvolvimento
(sub)urbano nos últimos anos, no nosso país.
A principal evidência dessa sinopse aérea é o caos em que
vivemos e que suportamos estoicamente por, precisamente,
estarmos enterrados nele até as orelhas, seja em bairros sociais,
em escusas urbanizações ou condomínios mais ou menos
chiques, seja ainda estufados a torreira, dentro dos automóveis
em filas intermináveis, esperando por estradas que não há, sem
qualquer visão do conjunto.
Todo o modelo de desenvolvimento das políticas de construção urbana e suburbana, por pressões e interesses múltiplos
(que vão desde o próprio Estado, que com o chorudo negócio
arrecada milhões em impostos, passando pelos proprietários dos
prédios e terrenos, pelos construtores, imobiliárias, etc.) tem privilegiado as novas construções e a ocupação de novas áreas por mais RECRIA'S que se tenham feito, gotas de água num

oceano escuro que aproveita a alguns -, em detrimento da recuperação dos antigos imóveis, nas cidades, e a preservação dos
antigos pequenos núcleos urbanos, como a antiga Massamá, a
Agualva-Cacém, etc., que num ápice desaparecem engolfados
por selvas de betão. Algumas resistem a esta fagomania, sobretudo por razoes orográficas, mas a maioria dos pequenos aglomerados da estrada de Sintra, da Linha de Cascais, da Linha de
Vila Franca, da Margem Sul, etc., simplesmente desapareceu.
Aqui, na venda de casas novas, como nos centros urbanos, na
venda de escritórios, reina impune e triunfal a especulação imobiliária. Ao mesmo tempo, o ataque predador dirige-setambém já
a espaços protegidos, como é o caso do cobiçado Parque
Natural de Sintra-Cascais.
Este modelo terceiro-mundista de crescimento das periferias
não era uma fatalidade, pois quem conhece algumas cidades
europeias, mormente nórdicas, sabe que é possível aliar um alto
nível de qualidade de vida (qualidade das construções, acessibilidades. tranquilidade, infra-estruturas sociais, culturais, etc.) a
qualidade de suburbano.
Entre nós, já se sabe, a desculpa tem sido o excesso de
procura em razão do éxodo rural e da forte pressão dernográfica
sobre as grandes cidades e as suas periferias, o que até é verdade. Mas é tão-só uma desculpa porque, nos últimos 25 anos,
tem faltado coragem, determinação e interesse de todos os
decisores políticos e económicos para conter e inverter a pressão
demográfica através de reais incentivos a permanência, fixação
e retorno das pessoas as pequenas e médias urbes do interior.
Infelizmente, pensamento prospectivo é uma coisa rara no
nosso país. Somos um país de legistas, virados para o passado,
para o feito, fatum, para a crítica ou o lamento do que de mal se
fez (estas letras ainda são disso um exemplo), mas com fraco
rasgo para antecipar o futuro e construir uma realidade agradável. Para tratar do passado temos a nossa boa tradição jurídica,
mas para tratar do futuro temos apenas a esp~rtezaladina do
desenrasca que, no fim, se traduz em "salve-se quem puder",
"entre mortos e feridos alguém há-de escapar".
Ainda acreditámos que, aquando da Regionalização, alguma
coisa fosse mudar. Mas, qual quê?, a total ausência de debate
sério num projecto vital para o país, a forma maniqueia como
foram conduzidas as campanhas (ou pró ou contra), a partidarização do problema, matou a partida uma discussão de que
o país carecia e de que muito beneficiaria. Neste aspecto,
Portugal é uma anedota, a regionalização foi uma contradictio in
adjecto: quis-se regionalizar e descentralizar de forma absolutamente centralista. As pessoas a quem a regionalização se dirigia
ficaram arredadas do debate, porque a classe dirigente não
soube nem quis envolve-las, comprometê-las: apresentou-se-lhes um mapa sem pés nem cabeça, destinado as clientelas
intermédias, como um prato já feito, pronto para ser consumido.
E os portugueses, como nós, disseram 'Não' e muito bem! O
trágico e que somos a favor da regionalização, até por constatarmos a total ineficácia das chamadas Áreas Metropolitanas, lugar
por excelência onde os problemas dos subúrbios deveriam ser
tratados e resolvidos. Somos pela regionalização, mas nunca
daquela forma centralista.
Truísmo: os subúrbios só existem por relação com a urbe.

Infelizmente, pensamento prospectivo é uma
coisa rara no nosso país. Somos um pais
de legistas, virados para o passado, para
o feito, fatum, para a crítica ou o lamento
do que de mal se fez (estas letras ainda são
disso um exemplo), mas com fraco rasgo para
antecipar o futuro e construir uma realidade
agradável. Para tratar do passado temos
a nossa boa tradição jurídica, mas para tratar
do futuro temos apenas a esperteza ladina
do desenrasca que, no fim, se traduz
em "salve-se quem puder", "entre mortos
e feridos alguém há-de escapar".

Entre a grande cidade e os arredores há uma dialéctica espáciotemporal multifacelada. Por isso, os actuais problemas dos subúrbios repercutem, a jusante, os problemas que são hoje dos
grandes centros, a montante. E para evitar equívocos sobre a
nossa posição, digamos desde já que histórica e civilizacionalmente o homem e a urbe nascem em conjunto; a urbanidade é
a marca por excel4ncia da humanidade, definindo-se uma pela
outra. A linguagem, potência e acto de humanização, nasce e
desenvolve-se na relação com os outros, com a diferença, com
o que vem de outras latitudes. Neste sentido, a urbe exprime e
potencia um superior grau de complexidade do humano, permitindo-lhe aceder a novos patamares de consciência, alargar o
espaço de realização de si próprio. Pela cidade o homem torna-se cidadão do mundo, realiza uma universalidade concreta, de
acordo com a máxima estóica que os cristãos a seu modo fizeram sua. É neste sentido que dizemos que a condição humana é
essencialmente urbana ou, nas palavras de Aristóteles, que
homem é um animal político e um ser eminentemente social.
Mas as grandes cidades deixaram de ser urbanas, até
porque estão a ficar desertas. Se algum dia foi verdade que "o
homem é a medida de todas as coisas", afirmação que se pretendia válida sobr12tudo para a construção política (a polis, a
cidade), hoje, o famoso aforismo inverteu-se completamente. As
cidades perderam a medida humana, o passo e o palmo. Em
razão da dita especulação, que faz disparar o preço dos
espaços, os jovens casais saem para as periferias; algumas
escolas fecham e noutras diminui drasticamenteo número de crianças. Quem fica nas cidades? Os idosos, cada vez mais idosos,
e as empresas que compram ou alugam os espaços que, tradicionalmente, eram para habitação, e que elas agora transformam em espaços anónimos, impessoais. Em Lisboa existem
32.000 casas desocupadas; no Porto cerca de 30 por cento das
existentes; no país, segundo dados da Secretaria de Estado da
Habitação, existe Lim milhão de casas por habitar. Nos grandes
centros, quantas voltarão para o mercado da habitação? Poucas.
E a que preço?
As cidades são hoje território das empresas, no man's land.
Tornaram-se entes desmesurados, cada vez mais estandardizados e cada vez mais flexíveis nessa estandardização, feitas a
imagem dessas estranhas entidades de (in)consciência,que são
as grandes multinacionais e organizações internacionais. A urbe
é cada vez menos um lugar de autognose, de identificação e de
construção de consciências pessoais. Ao invés, a cidade actual,
ela própria em processo de desidentificação,tende a dissolver a
identidade ou a desenvolver identidades múltiplas, ambíguas,
descontínuas, descartáveis, fenómeno este, diga-se, que se
muitas vezes é uma energia criativa, na maior parte das vezes é
fonte de múltiplas formas de patologias, neuroses e perversidades. A cidade é hoje uma expressão do humano onde este se
torna cada vez mais desumano. Tal como no mito do Golem, a
criatura desmorona-se sobre o seu criador e este morre sob a
sua lama.
Ora o espaço humano, a urbe, é como um ser vivo e, como
ele, precisa dos mesmos cuidados. Precisa de alamedas, praças,
pracetas, pátios e quintais para estirar as pernas, para andar a
pé, para correr, jardins verdes para respirar, água para refrescar

os olhos e a pele. É um espaço de sentidos objectiva e subjectivamente vividos. Por isso, a cidade actual e a sua lógica de
desenvolvimento é um atentado a biodiversidade,em todo o sentido: desde o sentido físico ao espiritual. E o recente Concurso
Hortas de Lisboa, cuja ideia até é muito interessante, corre o
risco de remeter para o âmbito da brincadeira ou do exotismo de
alguns,, como o arquitecto Ribeiro Teles, uma questão muito
séria com que cidade se defronta. O mais cínico resultado que
estes concursos podem ter é tornarem a ideia da relação com a
horta, do contacto directo dos pés nus com o solo e o jardim, e
não com o asfalto, numa prática infantil, devaneio 'disneylândico'
de uns quantos adultos acometidos do síndroma Peter Pan, prática com que podemos docemente condescender, mas que
jamais levamos verdadeiramente a sério: 'os bucólicos que vão
para o campo'.
Repetimos: paradoxalmente, de urbano a urbe hoje tem
muito pouco. Com efeito, 'urbano' antes de ser categoria geográfica,-começou por ser uma categoria cívica e ética: um espaço
onde se inscreve um certo tipo de relação, um trato com o outro
concreto, igual mas diferente. Relação cívica, política, religiosa,
económica, social, cultural, etc., por oposição ao rude, ao que
vive no campo e na montanha, ao agricultor e ao pastor, em
suma: ao não-urbano. Sem duvida que estas relações aconteciam num pequeno território (no início, aquele espaço definido pelo
grito de uma voz humana, no ponto mais alto desse lugar). Por
isso se disse que as modernas cidades são tudo menos urbanas:
nem o espaço nem as relações se mantiveram. Em vez de vozes
há ruído, cada vez mais ruído de todas as cores e feitios, por
mais leis que se façam; em vez de relações há encontrões; em
vez do benfazejo sorriso, esgares. Há muitos lugares onde não
chega a voz pública, e vice-versa: a voz do cidadão não chega
ao fórum; a voz do arauto é a televisão, chega a todo o lado ao
mesmo tempo, de igual forma: triunfo da representação abstracta. A urbanidade foi substituída pela relação fria, legalista, universal, igualitarizante, indiferente, anónima: triunfo da cidadania
mental. Hoje é no campo e nas aldeias que persistem as mais
genuínas formas de urbanidade.
Mas se assim são as nossas cidades, então os subúrbios e
as zonas suburbanas, os chamados não-lugares pela Sociologia
contemporânea, são espaços terrivelmente agressivos, inseguros, onde grassa o medo. Vive-se lá, vai-se lá dormir, mas
raramente lá se mora. Não são uma graça; são um castigo, uma
inevitabilidade, um fado ("é a vida!") ou então a expressão resignada de uma impossibilidade de opção, por razões económicas
e outras. Seja como for, a verdade de uma experiência deve ser
dita com todas as letras: os nossos subúrbios geralmente são
espaços nada agradáveis; não são espaços amigos, acolhedores, pensados para as pessoas. Esta dimensão fundamental da
nossa existência, a espacialidade, aquela que mais estreitamente
nos liga a nossa realidade de espíritos encarnados, de seres corpóreos, de carne espiritual, tem sido aleivosamente alvo do
desleixo, da incúria ou da ganância de quase todos os responsáveis. Não raro, o espaço geometricamente determinado nos
gabinetes e bancos de projecto, particulares ou autárquicos, não
tem em conta a dimensão do espaço vivido, isto é, do espaço
brincado das crianças, do suportado dos idosos e deficientes,

dos amados recantos dos namorados, do mal-amado dos condutores sem lugar para estacionar, do inexistente para os pais
levarem carros de bebé, etc. Em suma, esquece que, pelo
habitar, um espaço fica carregado de sentido; que uma casa
deve poder transformar-se num lar, um lugar num éthos. Não,
tudo isto foi postergado perante outros interesses mais fortes.
Todos sabemos que não é mesma coisa dizer ''ter um corpo"
ou "ser um corpo". Ser um corpo significa um esquema corporal
subjectivamente vivido, que não coincide com a imagem que os
outros têm de nós. Os adolescentes sentem muitas vezes a discrepância entre estas duas dimensões, quando, subitamente,
pelos 13-14 anos, o corpo explode: as pernas, os braços,
crescem desmesuradamente,aumenta a maçã de Adão e a voz
muda, surge a barba, crescem os seios, surge a menstruação,
enfim, o corpo torna-se um grande problema. Ora, cruzando a
recente fenomenologia do corpo com a tradicional medicina
hipocrática, defendemos que, tal como há um esquema corporal
para o indivíduo, também há um 'esquema corporal' para os
espaços humanos, para os aglomerados populacionais. As
aldeias, as vilas e as cidades, i.e., as urbes tradicionais estavam
assim construídas. Os nossos subúrbios são hoje permanentes
adolescentes, desengonçados. sem equilíbrio, sem centro, a não
ser talvez comercial. Aumentaram os conhecimentos técnicos
(engenharia e arquitectura) sobre estruturas, fabricação e
resistência de materiais, utilização do espaço, etc., mas perdeuse a arte e a sapiência da construção.
Que os incondicionais e inveterados citadinos me perdoem
as cores carregadas, mas se a cidade já não é urbana, então os
subúrbios estão ainda pior. Ainda não são urbanos, e duvida-se
de que alguma vez o venham a ser, porque urbe já não há. A categoria do suburbano está 'três pontos afastada da realidade':
abaixo da urbanidade, que já não existe, vive da relação com
esse vazio, esse oco que são os centros urbanos e que todas as
manhãs ele preenche: invariavelmente, pendularmente como
um metrónomo. E uma categoria de seres híbridos, sem identidade própria, tão-só de empréstimo, definida por contraposição,
a meio caminho entre a cidade e o campo, nem polido nem
saloio, engolido de manhã por um comboio, uma camioneta, um
automóvel, vomitado a tarde no mesmo sítio; baloiçantes cá e lá,
errantes, agitados como baratas tontas. "Andamos a ganhar a
vida", dizemos. "A ganhar a vida!? Ou a perder a alma?"
Que gente vive nestes desgarrados aglomerados populacionais, que surgiram por justaposição, mecanicamente, ao
longo das Linhas da CP ou de outras linhas, sem qualquer plano
global integrado? Normalmente, a não ser que os paislavós tenham vindo da terra aumentar o agregado, vive uma família
nuclear de classe média (pai, mãe, um ou dois filhos; mas as
famílias monoparentais aumentam cada vez mais) que, nos últimos anos conseguiu algum desafogo material para se endividar
junto de um banco. Na sua maioria são ainda primeira ou segunda geração de migrantes do interior, seguidos de perto pelos filhos das famílias tradicionalmente habitantes nas cidades, que
também se viram obrigados a refluir para a periferia.
A experiência mais comum é a do anonimato. As pessoas
podem viver no mesmo prédio e só passados anos virem a
descobrir, por acaso, que até são de terras próximas ("Ah co-
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nheces fulano? E t~eltrano?")e nesse momento é a província, o
campo, a origem que vem preencher o buraco, criar urbanidade
onde havia subutt~anidade.O anonimato, por seu turno, está
directamente ligado a uma estruturação da vida na vertical. Esta
lógica vertical, devida a carência e carestia dos solos, introduz
um modo de relação totalmente diferente entre as pessoas, etiologicamente mitificada na bíblica torre de Babel. Todos os
grandes prédios têm algo de babélico. Ora se a nossa posição
ontológica fundamental é estar de pé, o nosso modo de relação
primordial é na horizontal, rosto a rosto, olhos nos olhos, mão na
mão. Depois é a rapidez com que as torres surgem, que nem dá
tempo a que o olhar se habitue. Por aqui e por ali, de um dia para
o outro, emergem como cogumelos bairros verticais, apressados, sem qualquer ordem, como a Urbanização de São Marcos,
junto ao Tagus Park, apenas um exemplo entre outras 'urbanizações de fantasia'. E quando a qualidade não é famosa, o que
infelizmenteestá longe de ser raro, por falta de consciência e de
fiscalização competente, esta espécie de semi-saloio vê-se
transplantado para tabuleiros sobrepostos uns sobre os outros,
fechado em gaiolas, ouvindo os vizinhos a fazer chichi, escutando-lhes os rumores nocturnos...
O que é mais impressionante é que, tendo consciência da sua
situação contraditória, a condição de suburbano pode ser a mais
fecunda. Aquela grande maioria que veio do interior tem uma
dupla experiência tie vida: do campo e da cidade. A maior parte
das vezes, o problema é o abismo que existe entre ambas. Só a
consciência pode preencher esse abismo. E então, feita uma síntese nessa posição intermédia, o subúrbio pode ser o lugar do
duplo olhar, do dixernimento, da pertença e da não-pertença
simultâneas (estar e não-estar, ser e não-ser:único modo de estar
no mundo) e o suburbano pode tomar-se um criativo por excelência, por urgência, por necessidade vital. O caso de Albert Camus
é a todos os títulos paradigmático. Todavia, sem consciência (mas
como é que se induz um estado de consciência?!)viver nos subúrbios é embrutecer continuamente. Este é o caldo onde nascem
e crescem subcultiiras, preconceitos, a marginalidade, o racismo;
a consciência frágil, errante, é assim presa fácil de todas as propostas de felicidade a Ia carte, da banha da cobra, venha ela das
agressivas empresas de venda directa, venha de cultos esotéricos tipo New Age ou das seitas milagreiras, venha ainda dos
sucedâneos das icleologias, do fácil ecologismo retórica, do consumismo insane, dos fundamentalismos estereotipados de
beleza, das modas kitsch, do músculo e da força de aviário, etc.,
etc. Os símbolos antropológicos primordiais foram substituídos
por sucedâneos pobres, por estereótipos e slogans... A corrupção
do melhor é péssima. E esta força da natureza, que é a imaginação simbólica e criadora, jaze também ela asténica, carente,
depauperada por 'comida de plástico', manipulável por quem melhor souber aproveitar-se da sua pobreza.
Mas saiamos deste ar viciado e vamos para a rua. De carro,
de preferência, para vermos no que dá. Isto é, se conseguirmos
sair com ele da garagem, porque muitas vezes outro carro tapa
a saída ou a fila interminável, na rua, nem sequer o deixa assomar ao portão (acontece muitas vezes em Massamá).
Surrealismo matinal: ((Então, não tiras do carro da garagem?
Não posso. Estou na fila de trânsito.
))

E depois do caos na construção, nas acessibilidades, na
vida comunitária dos subúrbios, restará alguma coisa de
bom? É provável, mas com o espírito neste estado torna-se
difícil ver bem. O que resta é um mundo de coisas por fazer.
Por exemplo, os pais desesperam a procura de uma creche
para os seus filhos. Para os nascituros a inscrição deve ser
feita com um ou dois anos de antecedência. Quando se
encontram são caríssimas, e nem sempre da melhor qualidade. A tão propalada rede pública de ensino pré-escolar,
apesar de um esforço que deve ser reconhecido, continua a
faltar onde é mais precisa, isto é, justamente nos subúrbios,
onde existem mais casais jovens e mais crianças. Como é
que aqueles podem pensar em mais aquele filho, que até
gostariam de ter? Desde a habitação a educação, há neste
país algum incentivo a natalidade? Neste capítulo, quando
acordarmos talvez seja demasiado tarde.
Em termos de segurança, as coisas também não vão bem e,
apesar de isso não ser um exclusivo suburbano, aqui o caldo cultural é mais propício a delinquência. Abundam gangs, os
assaltos a carros e casas são comuns, faltam esquadras de polícia, não sendo certo porém que, quando existam, sejam eficazes, o que até se compreende em virtude da quase inoperacionalidade a que o sistema político e judicial reduziram a acção
policial. Daí também a proliferaçãode cada vez maissofisticados
sistemas de segurança, desde as portas blindadas, grades,
fechaduras de alta segurança, alarmes, câmaras de vigilância
contínua, etc., etc., expressões concretas de um medo medular
que ameaça aperrear-nos a todos.
Culturalmente, nota-se a carência de espaços comuns que
permitam aos poucos ir criando laços entres os vizinhos e conhecidos, forjar identidade. Mesmo as igrejas, que tradicionalmente tinham um função sócio-integradora,falham quer porque
atingem apenas uma ínfima percentagem dos habitantes quer
porque já não sabem tocar a quem falam. Não é a apologia do
'Ó vizinha, empresta-me salsa?", mas certo bairrismo tradicional, certas formas de relação que também tinham os seus
problemas, estão a perder-se. Os espaços culturais devem ser
espaços das comunidades, deliberados, pensados, queridos;
deve ser possível as pessoas encontrarem-se não apenas
casualmente nos espaços públicos como os cafés, os supermercados, as lojas, os bancos. São precisos espaços especificamente culturais (bibliotecas, teatros, cinemas, museus,
polidesportivos, etc.) para que os subúrbios adquiram aquele
suplemento de alma e uma vida e identidade próprias que ora
ainda Ihes falta. A suburbanidade atesta que ainda está por
cumprir a democracia da qualidade.

Jesus subiu da Galileia a Jerusalém para morrer; Joaquim, o
último dos profetas (edições Cotovia), veio a Lisboa para sofrer.
A cidade sobe-se para morrer e no subúrbio vive-se para sofrer.
Mas a consciência amadurece pelo sofrimento e a meditatio mortis é também uma meditatio vitae. Assim se delineia o sentido
complexo da vida humana que lentamente se constrói.

Importa hoje também reinventar a "cidade
convivial". A cidade onde as pessoas se olham sem
desconfiança, onde não são indiferentes ao vizinho,
onde existe solidariedade. Para que isto seja
realidade é fundamental a dinamização da vida
local, com o consequente estreitamento das
relações
e vizinhança. Podemos não "imaginar" todos
a mesma cidade. Mas cidades imaginadas"
activamente por todos serão, seguramente,
melhores lugares para vivermos.
i

Carlos Meira*

* Preside~ileda AR7 (Assooaçao de Residentes de Telhe~ras- Lisboa)

Um dos slogans usados pelos promotores da Expo Urbe para
a promoção da Expo 98 e, sobretudo, da sua vertente
urbanística e imobiliária tocou-me profundamente: "Cidade
Imaginada".
Ena, pensei. Finalmente uma zona da cidade de Lisboa
estava a ser concebida globalmente "com pés e cabeça",
guiada por elevados padrões de qualidade urbanística.
Pensada por arquitectos e urbanistas de nomeada apostados em deixar uma marca distintiva em Lisboa, detectável
não apenas nos edifícios mas fundamentalmente nos
espaços públicos exteriores, concebidos com "generosidade"
para servir e dar prazer as pessoas, propícios ao encontro
dos cidadãos e a festa na rua, com abundância de natureza
e remetendo o automóvel para o seu devido lugar.
Sempre que vou ao agora Parque das Nações penso
(não pensamos todos?) como seria bom que todas as
cidades de Portugal tivessem também sido "imaginadas"!
Porém, saídos do "oásis", regressamos rapidamente a
realidade das nossas cidades. Para muitas delas foi
necessário inventar programas especiais (Polis) para desfazer aberrações do não planeamento e dar nova esperança
aos seus habitantes. Consoante as zonas (e pensando
sobretudo nas grandes urbes), a realidade é mais ou menos
desorganizada, feiosa, sem graça, congestionada.
Surge, então, a pergunta óbvia: mas quem é que construiu (imaginou?) estas cidades ou as deixou evoluir de forma
tão desastrada, tão caótica?
O cidadão mais familiarizado com os temas do urbanismo
saberá responder que as nossas cidades resultam das "imaginações", das vontades, dos interesses e do (não) saber
fazer de diversos actores, de entre os quais se destacam os
empresários do ramo imobiliário e os responsáveis das
autarquias, mais ou menos enquadrados por Planos
Directores e por "supervisores" de diversos organismos do
poder central, com destaque, actualmente, para o Ministério
do Planeamento.
Então está resolvido, podemos pensar. São estes os "culpados pela nossa desgraça".
No limite poderíamos afirmá-lo. De facto, cidades
medíocres só podem resultar de construtores, planeadores,
supervisores, legisladores medíocres.
Mas as coisas não são assim tão simples. Então e os
cidadãos? Não temos, todos nós, também responsabilidades
pelo que as nossas cidades são e não são? Não contribuímos, também nós, para o ambiente que as envolve? Como é
que estamos nós a "imaginar" a nossa cidade ou o nosso
bairro?
Que grau de exigência colocamos quanto ao espaço
envolvente no momento da compra de uma casa? (Se as
más urbanizações não tivessem compradores e os seus promotores fossem a falência, que boa acção estaríamos a fazer
em prol da qualidade urbanística!!!)
Que pressão fazemos junto dos responsáveis autárquicos
(activa ou passivamente eleitos por nós) para garantirem, no
dia-a-dia, uma melhor qualidade do ambiente urbano?
Como contribuímos, pessoalmente, para esse ambiente?

Estacionamos, nós também, o carro em cima dos passeios?
Recorremos ao automóvel de forma indiscriminada na
cidade? E o asseio das ruas? Os dejectos do cão? A colocação do lixo? O que fazemos quando assistimos a vandalização de bens comuns, ficamos passivos?
Finalmente, usamos os espaços públicos exteriores que
são postos a nossa disposição, ou permanecemos fechados
em casa? (se assim for, para quê investir no espaço público?)
A percepção do espaço público da cidade, do bairro, da
rua como algo NCISSO é muito importante, sobretudo nas
grandes cidades. É sobre este aspecto que gostaria de
reflectir um pouco mais.
Por maior dedicação e competência dos responsáveis
antes referidos, a cidade não funciona sem os seus cidadãos
(mesmo no Parque das Nações). Nem o mais sério e empenhado planeador ou gestor autárquico pode dispensar a participação dos habitantes. Ninguém pode desempenhar o
nosso papel.
A minha experiência na Associação de Residentes de
Telheiras, em Lisboa, demonstra-o de forma inequívoca.
Apesar do esforço, da paciência e de algumas
desilusões, a minha conclusão é a de que vale a pena participar, vale a pena exprimir a nossa opinião e defender os
interesses daqueles que, como eu, habitam o espaço da
cidade como meros residentes, sem qualquer outro interesse
de ordem económica.
Tive, ao longo dos últimos anos, a satisfação de testemunhar o acolhimento e o sucesso de algumas das ideias
defendidas por moradores:
e A demolição de uma nova bomba de gasolina demasiado próxima de prédios de habitação;
O redesenho de uma via rodoviária que ameaçava,
pela sua proximidade, prédios de habitação;
A afectação de terrenos a espaços verdes;
O melhoramento de áreas de laser;
O melhoramento de áreas verdes e a preservação de
espécies vegetais;
e A instalação de estacionamentos para bicicletas;
A colocação de barreiras sonoras para protecção face
ao ruído das vias rápidas.
Estão, ainda, em perspectiva de dar os seus frutos outras
"batalhas" pela qualificação do espaço público:
A criação do futuro jardim de Telheiras;
O reordenaniento viário numa zona do bairro;
A construção de equipamentos desportivos;
A criação de pistas para bicicletas;
e A contenção do volume de construção, designadamente na futura urbanização do Sporting Clube de Portugal e
o respeito pelo Plano Director Municipal.
Os cidadãos podem e devem ser exigentes. E é possível
participar com sucesso.
A minha experiência diz-me que quanto mais organizada,
antecipada, serena e qualificada for a participação, maior a

probabilidade de se virem a concretizar as propostas dos
moradores (isto não quer dizer que, nas alturas próprias, não
se deva gritar e vir para a rua). Podem ser, em muitos casos,
contribuições pequenas. Mas fazem a diferença.
O essencial é dar sinal permanente de que estamos atentos e de que o que se faz no território tem a ver connosco (a
propósito, o PDM de Lisboa está em revisão. Já participou?).
Nas cidades de hoje, o contributo dos cidadãos não se
esgota nas questões da "cidade física": o jardim, o passeio,
as construções, as passadeiras de peões, o trânsito, etc.
Importa hoje também reinventar a "cidade convivial". A
cidade onde as pessoas se olham sem desconfiança, onde
não são indiferentes ao vizinho, onde existe solidariedade.
Para que isto seja realidade é fundamental a dinamização da
vida local, com o consequente estreitamento das relações de
vizinhança.
Podemos não "imaginar" todos a mesma cidade. Mas
cidades "imaginadas" activamente por todos serão, seguramente, melhores lugares para vivermos.
Julho de 200 1

A Comissão Independente População e Qualidade
de Vida, presidida pela engenheira Maria de Lourdes
Pintasilgo, publicou o relatório "Cuidar o Futuro
- Um programa radical para viver melhor". Nele
se apontam vários desafios com que o mundo
contemporâneo se defronta: crescimento
da população, pobreza, ecologia, um novo modelo
de produção e consumo. Propõe-se uma nova visão
para melhorar a qualidade de vida, respeitando
0s limites da capacidade de carga da Terra.
Sugere-se o cuidado pelo outro e pelo planeta como
atitudes ~ n ~ ~ ~ deourgentes,
r a s que devem levar
à adopção de políticas concretas em áreas como
a demografia, a redefinição do trabalho, uma política
educacional alternativa,Os cuidados de saúde,
a liberdade de escolha em matéria de procriação
e contracepção, e um maior protagonismo
das mulheres nas decisões sociais'
Deste importante documento, a Viragem
seleccionou excertos do ca~ítulo6,
sobre o tema "Respeitar os iimites":
i

Comissão Independente População e Qualidade de Vida

(...) O desafio económico que analisamos obriga-nos a encarar
de frente o problema da nossa sobrevivência.
Terá o mundo, ou terá cada país individualmente, recursos
suficientes para proporcionar as populações futuras alimento,
energia e produtos minerais?
Terão o clima, os rios e oceanos de todo o mundo capacidade para enfrentarem, sem um colapso catastrófico, os
padrões, presentes e futuros, de produção e consumo?
Estaremos a caminho de ultrapassar os limites da Natureza e,
se assim for, que poderemos fazer para nos mantermos dentro
deles? Estas questões dizem respeito tanto ao Norte como ao
Sul, e a sua solução é uma responsabilidade comum, como o é
a visão do futuro que ela implica. (...)
Todas estas questões levam ao cerne da questão sobre a
capacidade de carga da Natureza e da própria Terra. A
expressão inglesa "cartying capacity", que traduzimos neste
livro por "capacidade de carga", foi usada pela primeira vez no
contexto da determinação da população máxima de uma dada
espécie que o seu ambiente pode sustentar indefinidamente.
Trata-se de uma noção discutível que a Comissão não aceita. A
Comissão propõe, em vez disso, que a capacidade de carga
seja definida como a carga máxima que a humanidade pode
impor ao ambiente antes que este perca a sua capacidade de,
por seu turno, sustentar e alimentar a actividade humana.
Isto significa que devemos evitar aventurar-nos em processos irreversiveis de deterioração e destruição. Nós. os
humanos, podemos querer atravessar fronteiras correndo riscos
e O ~ I S C Oda sobrevivencia do planeta como Um todo mas não
podemos enganar a Natureza. Temos que encontrar caminhos
para viver dentro de tais fronteiras. ajustando e controlando as
nossas exigências.
O USO dos recursos naturais e a produção de desperdícios
não dependerá apenas dos números relativos a população.
Resultam do impacto combinado da população. dos esquemas
de produção prevalecentes, e dos padrões de consumo. Como
diferente; combinações podem produzir o mesmo impacto
ambiental, podemos permanecer (em teoria) dentro dos limites
da capacidade de carga do ambiente modificando as combinações população / tecnologia 1 consumo.
0 s progressos na ciência e na tecnologia têm, nestes
domínios, um impacto muito importante; o mesmo se pode dizer
da adopção de novos mecanismos de mercado. Mas. no efeito
destes progressos, terão que ser incluídos todos os custos
ambientais e sociais até aqui considerados como custos externos: e um tal cálculo não é fácil. O princípio do "poluidor
pagador" pode mostrar-se inadequado, qualquer que seja o
nível de pagamento feito, porque os prejuízos provocados na
Natureza correm o risco de ser irreparáveis.
A capacidade de carga pode ter também diferentes significados. No caso dos recursos renováveis (reservas de água subterrânea, árvores e outras plantas, peixes e outros animais),
este termo designa o rendimento máximo que pode ser obtido
sem pôr em risco o capital futuro de cada reserva. No caso da
poluição (descarga, líquida ou gasosa, nos rios, nos lagos, nos
oceanos e na atmosfera), a capacidade de carga refere-se as
cargas máximas de poluentes que estes reservatórios podem
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absorver antes de serem irreversivelmente alterados.
As reservas de metais e outros recursos minerais não são
estáticas. A medida que diminuem pelo uso, a prospecção
descobre novas reservas. A medida que as tecnologias e os
preços se alteram, maiores porções de reservas conhecidas
podem tornar-se rentáveis no processo de extracção; substitutos
sintéticos podem também aparecer. No entanto, mais do que a
disponibilidade de tais recursos, é o volume crescente de desperdícios sólidos, líquidos e gasosos gerados pelo seu tratamento e consumo que se torna crucial para assegurar uma
capacidade de carga sustentável.
Têm sido feitas várias tentativas para calcular a capacidade
de carga para níveis variáveis da população global, baseadas
em elementos seleccionados: alimentos, energia, minerais,
água potável, oceanos e radiação solar. 0 s cálculos vão de um
mínimo de 2.000 niilhões de população a 7.700 milhões e de
14.400 milhões até ao máximo de 50.000 ou 60.000 milhões.
A Comissão considera que, em termos científicos, é impossível calcular os tectos da população tanto para o mundo no seu
conjunto como para os países tomados individualmente, porque
esses cálculos são baseados no conhecimento e nas condições
tecnológicas de hoje assim como nos padrões actuais de produção e consumo. Na realidade, os parâmetros existentes são
circunstanciais e podem variar com o tempo. As sociedades
têm-se mostrado capazes, até hoje, de se ajustarem em pouco
tempo as exigências da guerra, da fome, e de outras catástrofes. Em qualquer caso, cada recurso natural, cada reservatório
de desperdícios, devem ser considerados como tendo a sua
própria capacidade de carga da actividade humana que podem
suportar, porque têm limites bem conhecidos.
A qualidade de vida das gerações presentes e futuras será
afectada pelas perspectivas da segurança quanto a alimentação, a água fresca e potável, ao ar não poluído e a biodiversidade.

ALIMENTARO MUNDO, SUSTENTAVELMENTE
Para sobreviver é preciso alimento. Embora a população
tenha crescido espectacularmente, a produção global de alimentos tem geralmente acompanhado este crescimento e os
padrões nutricionaiç médios têm melhorado. Com o aumento da
população para o dobro entre 1950 e 1988, a oferta de alimentos acompanhou a procura. Contudo, alguns analistas sugerem
que podemos estar a aproximarmo-nos dos limites da produção
sustentável de alimentos. O desafio é na verdade tremendo.
Embora nada indique que estejamos a aproximarmo-nos de
uma crise de alimentos, a pressão está a aumentar sobre a
segurança e a disponibilidade dos alimentos em muitos países,
devido a várias tendências. Os recursos alimentares disponíveis
estão mal distribuídos e, a medida que as pessoas se libertam
dá pobreza, há uma maior procura de alimentos. Há outros
sinais preocupantes quanto a oferta: os campos de arroz e de
trigo continuam a crescer, mas mais lentamente do que em
períodos recentes. E os investimentos na investigação em ciências agronómicas desceram precipitadamente, especialmente
em África. (...)

Em matéria alimentar, a sustentabilidade é vital. Temos que
conseguir uma utilização dos factores de produção na agricultura bem como práticas de gestão que conduzam a condições
sustentáveis. Por isso, é preciso que acabem os subsídios que
encorajam o uso abusivo da água, dos adubos e dos combustíveis fósseis. Os desperdícios orgânicos, que geralmente
são queimados ou atirados para cursos de água (especialmente
perto de vilas e cidades) devem ser restituídos ao solo.
A conservação do solo e da água é, portanto, indispensável
para uma agricultura sustentável. Considerou-se durante muito
tempo que o aumento da produção agrícola e a conservação do
solo, da água e da cobertura vegetal eram tarefas separadas ou
mesmo em conflito. Deverão agora ser fundidas numa "dupla
revolução verde": a que tem como objectivo a sustentabilidade e
a que continua a procurar, por novos métodos, o aumento da
produção. Será necessário encontrar meios de aumentar o
rendimento das colheitas e melhorar a conservação da água, do
solo e dos recursos de madeira. Por outro lado, os métodos de
conservação precisam de ser desenvolvidos de modo a melhorar a produção de alimentos e de combustível. (...)
O crescimento da população e do consumo no futuro fará
crescer maciçamente a procura de alimentos do mar: A produção total atingiu 98 milhões de toneladas em 1990; se o consumo actual, tanto nos países em desenvolvimento como nos
países desenvolvidos, se mantiver constante, então cerca de
2050 haverá necessidade de 142 milhões de toneladas, o que
excede de longe os níveis sustentáveis a longo prazo.

COMBATER
A FALTA E A ESCASSE DA ÁGUA
(...) O crescimento da população tem um efeito directo sobre
a disponibilidade em água pura. Como os recursos são natiiralmente limitados, todo o aumento demográfico significa uma
descida imediata na disponibilidade de água por pessoa. Dada
a dinâmica da população no mundo, uma concorrência cada vez
mais viva vai ter lugar entre as regiões rurais e urbanas na
obtenção de água cada vez mais escassa.
Contudo, a falta de água não significa que as pessoas vão
morrer de sede ou de fome. Mas abaixo de certos limiares, a
falta de água pode limitar a agricultura, a indústria, a limpeza das
casas, ou envolver altos custos para dessalinização ou outro
processo de tratamento para reutilização da água. (...)
Os futuros níveis de consumo da água dependerão da eficiência no seu abastecimento e uso. A água é hoje desperdiçada no uso doméstico. As medidas de conservação devem ser
complementadas por regras orientadas para um uso económico
da água.
Como muitos processos industriais requerem uma quantidade grande de água ou usam-nacomo agente de arrefecimento ou como dispositivo contra a poluição, devem ser imperativamente procuradas soluções técnicas que conduzam a economia
da água: trata-se, na agricultura, por exemplo, de dar prioridade
a pesquisa de novas técnicas de captação e de exploração da
água da chuva, de dessalinização, de uso de adubos biológicos,
de protecção com "palha plástica" e de irrigação gota-a-gota.
Não se poderá resolver a ameaça de crise mundial da água

sem alterações radicais das políticas seguidas até agora. A reciclagem pode tornar-se uma parte normal da política nacional:
por exemplo, usar água poluída, depois de tratada, na irrigação
agrícola (reduzindo também assim o problema da descarga
dessas águas nos oceanos). A água tratada pode ser usada
várias vezes.

A GESTAO DOS BENS COMUNS GLOBAIS
Os oceanos e a atmosfera contribuem de modo decisivo
para a saúde do planeta e para a sobrevivência de todas as
espécies. Mas o seu uso e abuso não obedece a qualquer regra,
o que acarreta um alto risco de degradação destes bens comuns
a toda a humanidade, risco que não é sempre aparente. A
Comissão pensa que os bens comuns devem ser geridos de
modo sustentável, devendo esta gestão ser partilhada tanto
pelos países industrializados como pelos países em desenvolvimento Os que usam e abusam destes bens tiram vantagens
gratuitas a custa dos outros e do futuro, e desejarão manter este
"percurso livre" o mais longamente possível. Em nosso entender, chegar a acordo sobre o uso sustentável e equitativo dos
bens comuns será o passo mais difícil que temos a dar.
Mas não podemos esquivar-nos a esta tarefa: ela tem que
ser encarada e, quanto mais tempo esperarmos, mais draconianas terão de ser as medidas a tomar. Se não regulamentarmos, agora, adequadamente, as pescas marítimas, teremos
mais tarde grandes perdas de empregos entre os pescadores.
Se o efeito de estufa provocado pelas emissões de gases não
for já controlado, teremos no futuro problemas graves de ordem
económica e social. (...)
Assim, compete, em primeira instância, aos países industrializados - principais responsáveis no passado pelo uso e abuso
dos bens comuns globais - reduzir as emissões por pessoa a um
nível equitativo compatível com a sustentabilidade. Os cortes
deverão ser mais fortes nos casos dos Estados Unidos, Canadá
e Austrália (reduções de cerca de 90°/0); em quase todos os
países ricos. deverão ser a volta de 70% ou mais. Estas medidas drásticas não podem ser conseguidas com discursos ou por
meio de uma diminuição simples e linear. Pelo contrário, será
necessária a introdução de tecnologias que, no plano ambiental,
sejam sustentáveis (incluindo no sector da energia) juntamente
com a adopção de novos modos de fixação ao solo (dimensão
e ordenamento urbano) e de novos estilos de vida. Quanto mais
cedo começar esta nova orientação menos penoso será o
processo de transição, sempre inevitavelmente turbulento.

RESTRINGIR
A POLUIÇAO DOS OCEANOS
E O EXCESSO DE PESCA

Os oceanos estão a ser atacados. Recebem sedimentos
provocados pela erosão, pelos adubos das explorações agrícolas, pela poluição das fábricas e pelos esgotos das cidades e
vilas. As reservas de peixe estão a ser esgotadas. Nas 17
maiores zonas de pesca do mundo, 4 são consideradas esgotadas e outras 9 estão em sério declínio. Por todo o mundo, há
cerca de 3 milhões de navios ocupados com a pesca; destes,
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apenas uns poucos milhares têm alta tecnologia de capacidade
industrial - contudo são responsáveis por uma quota altamente
desproporcionada das pescas de todo o mundo.
Calcula-se que cerca de 20 milhões de pessoas trabalham
em barcos e navios de pesca, sustentando cerca de 100 milhões
de homens, mulheres e crianças. Muito mais pessoas dependem do peixe para uma parte significativa da sua nutrição. (...)
O aparecimento na indústria da pesca de operadores
"globais" que não dependem de um só tipo de reserva nem de
um só país, e que são indiferentes ao longo prazo, trouxe uma
dimensão desconhecida ao problema da pesca excessiva. As
suas tecnologias de produção são sofisticadas e cada vez mais
eficazes. A capitalização crescente do sector leva os pescadores
a sobreexplorar as reservas existentes e a usar navios-fábrica
para transformar imediatamenteas suas capturas, o que leva ao
desaparecimento de postos de trabalho no tratamento do peixe
em terra.
O desafio primordial, portanto, é reduzir os esforços maciços
de pesca: demasiados navios, usando tecnologias demasiado
eficazes, estão a pescar em excesso. Poder-se-ia pensar em
dar um período de moratória a certas tecnologias, sujeitando-as
a sanções quando se provar cientificamente que o seu uso não
é compatível com uma pesca sustentável. (Redes de emalhar e
pesca de arrasto causam sérios danos nas espécies que não
são procuradas e perturbam gravemente o fundo do mar do qual
certas espécies dependem).
As soluções podem conter uma variedade de medidas,
incluindo mecanismos de mercado, para combater a pesca
excessiva no mar: direitos de pesca em certas zonas autorizando a exploração de recursos existentes e a atribuição de quotas
negociáveis por países ou por comunidades. Outra medida
poderia ser a coordenação das pescas a nível regional e mundial. Poderiam ser criadas instituições para manter a exploração
dos oceanos dentro dos limites da sua capacidade de sustentação.
A responsabilidade do estudo e resolução dos problemas
dos oceanos está geralmente fragmentada entre diferentes
organismos internacionais: a FAO, o Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas e a UNESCO (para a
oceanografia). Chegou a altura de se analisarem estas actividades dispersas, unificando o estudo sistemático dos oceanos e
dos seus problemas e combinando o delinear de novas políticas
e instituições capazes de lhe fazer face. Para muitos países, a
adopção da pisciciiltura pode também ser uma parte da solução, reconciliando assim os seus aspectos agrícolas, económicos e nutricionais com as necessidades sociais concretas (*).

ATMOSFERA:INVERTER
A TENDÊNCIA
PARA O AQUECIMENTO GLOBAL

O facto de a economia mundial estar assente nos combustíveis fósseis é a principal causa do aquecimento global e da
poluição. Nos anos 80 as emissões líquidas de dióxido de carbono (C02) estavam avaliadas entre 6.000 e 8.200 milhões de
toneladas e as estimativas actuais sugerem que a procura
mundial de energia crescerá cerca de 50O/0 até ao ano 2020. De

acordo com o cenário central do IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change) as emissões de C02 chegarão aos 11.800
milhões de toneladas em 2025,14.500 milhões de toneladas em
2050 e 20.300 milhões de toneladas em 2100. Em contrapartida, o conhecimento actual indica que o nível sustentável destas
emissões não pode exceder mais de 3.000 milhões de
toneladas anualmente.
Mesmo que as emissões de C02 em todo o mundo estabilizassem no seu nível actual, as concentrações atmosféricas de
gases e outras emissões aumentariam ainda durante outros
dois séculos, um aumento bem acima do ponto de ruptura do
clima da Terra. Para estabilizar a concentração no dobro do que
é hoje, seria necessário cortar os níveis de emissão em todo o
mundo para um nível inferior ao de 1990: demasiado gás está a
ser lançado no ar em consequência dos produtos de carvão e
petróleo que queimamos e da destruição das florestas (a
restante vegetação e os oceanos funcionam agora como
absorventes das emissões). É por isso que estabilizar a concentração de C02 a níveis atmosféricos seguros, implica a
necessidade de um corte drástico nas emissões.
É evidente que, sem mudanças radicais, a atmosfera riao
será capaz por muito mais tempo de sustentar os ecossistemas,
i.e., a vida. Se não tomarmos as medidas indicadas, a sobrevivência do planeta, e portanto do Homo Sapiens, estão em
risco. Veremos mais adiante que o perigo pode ser evitado se
optarmos por uma industrialização inteiramente nova, qualitativamente diferente: será uma era de energias renováveis. Os
combustíveis fósseis devem ser postos de lado, graças a tecnologias eficazes no emprego de energia, a novos padrões de
consumo e a uma mudança dos estilos de vida.
Os primeiros passos deverão ser a eliminação de subsídios
aos combustíveis fósseis e a oferta de incentivos para a
adopção de tecnologias que funcionem com energia renovável.
Embora num futuro previsível a maioria dos países em desenvolvimento aumente o uso de combustíveis fósseis, não está no
seu próprio interesse estimular tal crescimento. Novas taxas
sobre os combustíveis fósseis, ou taxas baseadas no conteúdo
de carbono destes combustíveis, deverão ser uma parte integral
de uma reforma fiscal ecológica. (...)

SUSPENDER
A DESTRUIÇAO
E DEGRADAÇÁO DAS FLORESTAS
O decréscimo progressivo das áreas florestais deve ser suspenso e a tendência deverá ser a inversa. Em meados do século XXI, uma área de floresta reduzida terá que produzir ainda
mais de modo a satisfazer a procura de cerca do dobro das pessoas que vivem hoje no planeta. É preciso estabelecer estratégias nacionais para: aumentar a produtividade, parar com a
degradação das regiões arborizadas e com a desflorestação,
reforçar todos os benefícios que trazem as florestas e proporcionar incentivos para a conservação e gestão sustentável do
nosso património florestal.
A própria gestão da floresta precisa de mais equilíbrio, com
objectivos que vão para além da produção de madeira. Os ecossistemas da floresta como um todo precisam de melhor pro-

tecção e a gestão do corte das madeiras deve conciliar-se com
os benefícios devidos a população local. (...)
A perda do habitat é o maior risco para as espécies
ameaçadas. Portanto, a melhor maneira de preservar as diversas espécies é salvaguardar os habitats naturais por meio de
políticas que diminuam os perigos de destruição. Estas políticas
incluem a travagem da expansão da agricultura nas terras virgens, e a gestão sustentável das áreas naturais que já estejam
a ser utilizadas: além das florestas, as pastagens de montanha,
os mangues e os recifes de corais do mundo. Esta táctica fortalecerá a utilização para os humanos associada a preservação
de condições de biodiversidade optimal.

Esta orientação voluntarista dos problemas exige que seja
introduzido um sistema de avaliação do impacto ambienta1 de
todas as actividades económicas, combinado também com uma
nova cultura em que se leve em conta os custos ambientas inerentes virtualmente a toda a actividade humana.
Para apreciar correctamente a capacidade de carga da
Terra, as ciências ambientais e as ciências sociais que lhe estão
ligadas, devem ser desenvolvidas (e adequadamente financiadas). Parte da tarefa das disciplinas ambientais será avaliar a
produção máxima sustentável e os consumos máximos de
modo a que a população possa manter a sua actividade dentro
desses limites ou rectificar as coisas se tivermos excedido os
limites. Os cálculos deste tipo podem ser feitos a qualquer nível,
desde a aldeia que deseja conservar o solo e a floresta, a cidade
ou região que planeia o seu uso de água potável, até ao nível
da espécie humana que enfrenta uma mudança de clima. (...)
Indicadores de controle de execução, de fácil administração
pelos responsáveis nomeados para as áreas rurais, deverão ser
desenvolvidos. Este passo assegurará que as questoes ambientais se tornem preocupação de todas as pessoas. Portanto,
deverão ser tratadas como questões políticas essenciais. Do
mesmo modo, o equilíbrio entre a Natureza e os seres humanos
tornar-se-á uma preocupação que se impõe a política, algo que
adquire o seu lugar como um factor integral condicionante da
qualidade de vida sustentável.
A "política" ainda deixa as questoes ambientais fora dos
assuntos correntes, como se pertencessem ao "reino dos ecologistas". Mas o que está em jogo, de facto, são questões chave
da governação. A Natureza tem de transformar-se num factor
dominante da política, e só a acção política pode proporcionar o
necessário mecanismo de gestão. Ao falar de gestão, pensamos numa resposta a Natureza: aos seus recursos, a sua
diversidade, ao seu significado espiritual e ao seu valor estético.
Todos estes valores devem ser renovados, e o seu equilíbrio
restituído a Natureza e protegido. (...)
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A melhor maneira de preservar as diversas
espécies é salvaguardar os habitats naturais
por meio de políticas que diminuam
os perigos de destruição. Estas políticas
incluem a travagem da expansão da agricultura
nas terras virgens, e a gestão sustentável
das áreas naturais que já estejam a ser
utilizadas: além das florestas, as pastagens
de montanha, os mangues e os recifes
de corais do mundo. Esta táctica fortalecerá
a utilização para os humanos associada
a preservação de condições
de biodiversidade optimal

MARTYA SEN: ETICA
E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
Amartya Sen foi o criador da fundamentação
do actual índice de desenvolvimento humano (IDH)
do Banco Mundial, que comporta várias vertentes
na sua definição, para além do PIB per capita,
permitindo quantificar e hierarquizar componentes
fundamentais para além do nível de produção para
avaliar a qualidade de vida efectiva das populações,
por exemplo, a esperança média de vida
dos habitantes e o grau de literacia.
Miguel Rocha de Sousa*
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Amartya Kumar Sen, indiano, nascido em 1933 no estado de
Kerala (um dos mais pobres da índia), é simultaneamente professor de economia do desenvolvimento e de filosofia em
Cambridge, no Reino Unido, tal como já o havia sido em
Harvard. As suas contribuições para a filosofia e para a economia centram-se no domínio da ética e no papel do desenvolvimento económico, tendo-lhe sido por isso atribuído o prérnio
Nobel da Economia em 1998. O mesmo ano, recorde-se, em
que Saramago foi agraciado com o Nobel da Literatura, terido
Sen conhecido o romancista português, do qual se viria a
tornar admirador. Aliás, Sen que se deslocou recentemente a
Portugal (Julho de 2001) para lhe ser atribuído o grau de
doutor "honoris causa" pelo Instituto Superior de Ecoriomia e
Gestão, de Lisboa, na sua alocução de agradecimento referiu
um ponto comum entre as suas obras e as de Saramago, que
é o de ambas lidarem com a oposição entre dois mundos
simultaneamente próximos e divergentes, um de opulência e
outro de extrema pobreza.
Sen foi o criador da fundamentação do actual indice de
desenvolvimento humano (IDH) do Banco Mundial, que comporta várias vertentes na sua definição, para além do PIB per
capita, permitindo quantificar e hierarquizar componentes fundamentais para além do nível de produção para avaliar a qualidade de vida efectiva das populações, por exemplo, a esperança média de vida dos habitantes e o grau de literacia. Em
Pobreza e Fomes. Um ensaio sobre direitos e privaçBes
(1999), aborda as causas das fomes nos países em vias de
desenvolvimento. A sua principal conclusão é a de que as
fomes resultam não exclusivamente da escassez da oferta de
alimentos mas também de causas políticas ( falta de liberdade
de imprensa) e económicas (quebra dos termos de troca).
O seu primeiro livro de grande fôlego foi Collective choice
and social welfare, (1976), onde Sem reanalisou um teorema
central da teoria económica. Nesse livro, alargou o espaço
considerado pela economia para incluir não só os reridimentos, mas também, com base numa abordagem de raiz
contratualista liberal de ciência politica, os "entitlements". Ou
seja, os direitos e de igual modo as privações desses niesrrios
direitos, o que lhe permitiu explicar porque é que em certas
sociedades com abundância de comida se verificam fomes.
Efectivamente pode existir abundância de produção agricola,
mas o agricultor pode não conseguir vender os seus produtos
a um preço que lhe assegure a sobrevivência, como também
os sectores mais pobres de uma sociedade podem não ter
sequer os meios para garantir o acesso aos alimentos aos
preços a que sao comercializados.
Em toda a sua obra económica e filosófica as preocupações éticas estão presentes, isto é, a inquirição sobre o sentido de vida do "homo oeconomicus" é uma constante. Isto não
quer dizer que não defenda claramente um sistema de mercado na tradição da escola clássica de Adam Smith.
O seu livro On ethics and economics (1987), é uma
reflexão filosófica e económica sobre as hipóteses de funcionamento do sistema de mercado, através da analise da
moral que lhe está subjacente. Que ele vai buscar a Srnith e a
sua Theory of Moral Sentimenfs, mas também de uma análise

do conceito da economia de bem-estar a partir do critério de
optimalidade de Pareto (que se verifica quando não é possível melhorar o bem-estar de um indivíduo sem piorar o de o
outro) e do conceito de liberdade e das suas consequências.
Este livro, como muita da sua obra, tem como público alvo não
só economistas, mas também filósofos e cientistas políticos.
Um sinal sobre as questões que mais preocupam as pessoas na actualidade é a sua análise da questão do desenvolvimento sustentável e do uso adequado dos recursos naturais no livro Resources, values and development (1984), no
qual analisa de que modo as instituições podem contribuir para
o desenvolvimento, e novamente se debruça sobre o papel
dos comportamentos e das "virtudes" no referido processo.
No quadro destas preocupações de influenciar a evolução
da sociedade em geral assume-se como um divulgador e
escritor prolífico nos jornais destinados a um público mais
vasto. Tome-se como exemplos os artigos: "East and West: the
reach of reason", (New York Review of Books, 20 Julho 2000),
sobre a evolução da sociedade humana até ao século XX, de
pendor acentuadamente filosófico, em que faz referência ao
papel, na sua formação, de Rabindranath Tagore, de quem
seu pai foi discípulo, tendo a sua família vivido na comunidade
por ele fundada.
Esta,veia de divulgador está sobretudo presente num livro
que é o coroar de todas as suas investigações filosóficas,
políticas e económicas desde os anos 60: Development as
Freedom, 1999. Neste livro sintetiza toda a sua obra.
Começando por abordar o conceito de liberdade a partir da
consideração das ideias de Nozick e Rawls sobre a noção de
justiça social, vai ainda buscar as suas raizes orientais os modelos dos estadistas Ashoka e Kautyla. Tudo isto no sentindo
de salientar mais uma vez o papel dos entitlements (direitos) e
das capabilities (capacidade de exercício efectivo desses direitos), na definição de liberdade. Diz-nos que a liberdade
económica tem de ser acompanhada pela liberdade política. O
segundo capítulo do livro versa sobre os meios e os fins do
desenvolvimento, onde analisa a recente crise asiática (de
1997), a clivagem EUA 1 Europa e o papel do Estado nas
economias globais. Sen procura pensar sobre os fenómenos
de uma forma global e profunda, sem esquecer a procura de
soluções pragmáticas que vai enunciando ao longo do livro.
Em suma, a principal conclusão do livro é a de que o processo de desenvolvimento só é possível de um modo integrado
em que a liberdade tem um papel central constitutivo, sendo
ela caracterizada pelas suas vertentes económicas, sociais e
políticas. É uma pena que os editores portugueses, ao invés
dos seus congéneres espanhóis não tenham ainda pegado
numa obra tão fundamental quanto de fácil leitura (não tem
uma única fórmula matemática). Para se ficar com uma ideia
do que se trata veja-se a tradução de um pequeno excerto do
prefácio de Sen a esta obra (que a seguir se publica).
do professor Sen, e
Em relação as convicções ~(religiosas~~
apenas a título de curiosidade, registe-se que é um agnóstico
profundamente crente no método científico e na importância
da ética e da liberdade.

Sen procura pensar sobre os fenómenos
de uma forma global e profunda,
sem esquecer a procura
de soluções pragmáticas que vai
enunciando ao longo do livro.
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DESENVOLVIMENTO
COMO LIBERDADE
A expansão da liberdade é vista
como simultaneamente o fim e o mais importante
dos meios do desenvolvimento. Desenvolver consiste em eliminar os diversos tipos de ausência de
liberdade
que deixam as pessoas com poucas Oportunidades e pouca escolha real
no exercício da sua
A eliminação
das principais formas de ausências de liberdade
é algo ~ 0 n ~ t i t l l tdo
i ~ 0desenvolvimento.

.

Amartya Sem*

'Excertos do prefác10 do IIWO "Developmentas Freedom"

Vivemos num mundo em que existe uma opulência nunca
vista, que seria difícil sequer de imaginar há um século ou
dois atrás. Houve também impressionantes mudanças
noutras áreas para além da esfera da economia. O século
XX consolidou o modelo de governação democrática e participada como o mais importante modelo de organização
política. Os conceitos de direitos humanos e de liberdade
política têm um lugar de destaque na retórica prevalecente.
As pessoas vivem muito mais anos, em média, do que alguma vez no passado. Para além disso, as diferentes regiões
do globo estão ligadas de uma forma cada vez mais íntima.
Isto sucede não apenas no campo do comércio, e das cornunicaçóes, mas também em termos da interacção ao nível das
ideias e dos ideais.
Porém, por outro lado, vivemos num mundo em que continua a existir uma terrível privação, pobreza e opressão. Há
muitos ~roblemasnovos e outros bem antiaos.
" . como seiam:
a
da pobreza, a incapacidade de satisfazer
muitas necessidades básicas. a ocorrência de fomes e a persistência em áreas enormes da subnutrição, a violação das
liberdades políticas mais elementares e dos direitos fundamentais, O desprezo profundo pelos interesses e vontade das
mulheres, e ameaças crescentes ao ambiente e a sustentabilidade da nossa economia e sistema social.
Ultrapassar estes problemas é uma componente central
do desenvolvimento. Temos de reconhecer, é esse o argumento fundamental desta obra, o papel da liberdade nas
diferentes formas de que se reveste no combate a estes
graves problemas. Na verdade, a capacidade de cada indivíduo se auto-determinar é fundamental para lidar corn estas
formas de privação. Pelo outro lado, a liberdade de acção de
que gozamos como indivíduos é necessariamente limitada e
constrangida pelo conjunto de oportunidades de que
gozamos a nível social, político e económico. Há uma profunda complementaridade entre a capacidade do indivíduo
se auto-determinar e o sistema social em que vive. E essencial, por isso, dar ao mesmo tempo a devida consideração a
centralidade da liberdade do indivíduo e a importância da
influência do conjunto do sistema social no alcance efectivo
dessa liberdade individual. Para enfrentar os problemas com
que nos deparamos, temos de encarar a liberdade individual
como um projecto do conjunto da sociedade. Esta é a precisamente a abordagem que esta obra procura explorar.
A expansão da liberdade é vista, sob este prisma, como
simultaneamente o fim e o mais importante dos meios do
desenvolvimento. Desenvolver consiste em eliminar os diversos tipos de ausência de liberdade que deixam as pessoas
com poucas oportunidades e pouca escolha real no exercício
da sua vontade. A eliminação das principais formas de
ausências de liberdade (este será um dos nossos argumentos centrais da presente obra) é algo constitutivo do desenvolvimento. (. ..)
A importância intrínseca da liberdade, entendida em termos genéricos, para o desenvolvimento é enormemente
reforçada pelo facto de os diversos tipos concretos de liberdade serem os meios mais eficazes de promover outros tipos

concretos de liberdades. (. ..) Por exemplo, há indícios muito
fortes no sentido de mostrar que as liberdades no campo
económico e político se reforçam mutuamente, e não o contrário (como por vezes se argumenta). Da mesma forma, a
possibilidade de obter satisfação efectiva das necessidades
nos campos da saúde e da educação, que podem exigir a
intervenção do sector público, complementam a existência de
uma real autonomia no campo político e económico, e ajudam a fomentar as iniciativas individuais no sentido de superar as carências que afectam cada um. (. . .)
Este trabalho aponta para a necessidade de se levar a
cabo uma análise integrada das actividades económicas,
sociais e políticas, envolvendo uma multiplicidade de instituições e interacção entre muitas vontades. Concentra-se,
em particular, nas funções e nas interconexões entre vários
tipos de liberdades concretas, como sejam, as "oportunidades no campo económico, as liberdades políticas, as
instituições sociais, as garantias de transparência e a
existência de uma real segurança pessoal". Os sistemas
sociais, que implicam numerosas instituições (o Estado, o
mercado, o sistema legal, os partidos políticos, os meios de
comunicação social, as instituições de interesse público, e os
organismos de debate púbico, entre outros), são analisados
ao nível das suas contribuições para garantir e reforçar no
concreto as liberdades dos indivíduos, vistos como os verdadeiros agentes das mudanças pretendidas, ao invés de
sujeitos passivos a quem são concedidos subsídios.
Este livro baseia-se nas cinco conferências que proferi,
no Outono de 1996 no Banco Mundial. (. . .) O Banco Mundial
(BM) nem sempre foi a minha organização favorita. O poder
de fazer o bem, quase sempre vem acompanhado da capacidade de fazer o seu oposto, e como profissional da economia, por vezes, tive dúvidas se o BM não poderia ter feito
melhor. Estas criticas e reservas estão publicadas, pelo que
não é necessário fazer qualquer (~confissão~~
quanto a ter
algumas reservas de consciência quanto ao seu desempenho. O que ainda tornou mais grata para mim a oportunidade
que me foi oferecida pelo BM de apresentar os meus pontos
de visto a respeito do desenvolvimento e a respeito das políticas que se deveriam seguir a este respeito.
Este livro, contudo, não foi concebido sobretudo para as
pessoas que trabalham no BM, ou noutras instituições internacionais similares. Nem visa apenas os decisores políticos
e técnicos responsáveis dos executivos nacionais. Pelo contrário, ele procura ser uma obra genérica a respeito do tema
do desenvolvimento e das questões práticas que ele coloca,
e procura acima de tudo ser uma contribuição para o debate
público generalizado destas questões. Eu reescrevi o texto
das conferências de forma a torná-lo mais claro e mais
acessível a leitores não-especialistas. Na verdade, procurei
que o texto fosse o menos técnico possivel, e remeto para
obras mais académicas - para os que procurem esse tipo de
abordagem - nas notas. (. . .)
De acordo com a importância que atribuo ao papel da discussão publica das questões como motor de mudanças na
sociedade e do progresso económico (como o texto que se

segue deixará claro), este trabalho é apresentado essencialmente como uma contribuição para o debate público e a discussão crítica destas questões. Sempre procurei, ao longo da
minha vida, evitar a função de conselheiro do ((príncipe)).Na
verdade, nunca exerci funções de assessor de qualquer governo, preferindo deixar as minhas sugestões e críticas - valham o que valham - no domínio público. Uma vez que tive a
sorte de viver em três democracias (a índia, a Grã-Bretanha
e os EUA) dotadas de uma imprensa praticamente sem
restrições, não tenho tido grandes razões de queixa quanto a
ausência de oportunidades para apresentar publicamente as
minhas reflexões. Se os argumentos que avanço, suscitarem
algum tipo de interesse, e conduzirem ao incremento da discussão pública em torno destas questões essenciais, sentir-me-ei já recompensado o bastante.

"O Reino de Deus é como uma semente.
(...)
Podemos compará-lo ao grão de mostarda que é a mais pequena de todas as sementes.
Depois de semeada, cresce até ficar uma planta tão grande que os pássaros fazem ninho
nos seus ramos."
Mateus 4,26-32

USTENTABILIDADE:

O Ordenamento do Território deveria ser a base para
o desenvolvimento sustentável. Pelo contrário,
a Administração pública tem, ao longo das últimas
décadas, privilegiado a gestão do território
com base em processos de transformação do solo
rural em urbano, obviamente com o sentido
irreversível de o urbanizar. A prová-lo está a Lei
de Bases de Ordenamento do Território,
recentemente aprovada por todos os partidos
com assento parlamentar, que permite
a continuação da lógica de urbanização contínua
a que se assiste.
i

' Arquitecto

Duarte Mata*
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Nunca os discursos em Portugal com o tema do ambiente tinham
sido tão frequentes como no início deste Século XXI.
Simultaneamente, nunca se fez tão pouco para salvaguardar o
meio em que todos vivemos e onde esperamos que os nossos filhos e netos possam viver. De facto, os políticos actuais apoiam
as suas atitudes demagógicas e pseudo-progressistas (cujas
obras em muitos casos procuram apenas satisfazer as clientelas
instaladas) em falsos argumentos populistas de defesa do
Ambiente. Seja-me permitido fundamentar as minhas afirmações,
gravíssimas decerto, mas infelizmente bem reais.
O Ordenamento do Território deveria ser a base para o desenvolvimento sustentável. Pelo contrário, a Administração pública
tem, ao longo das últimas décadas, privilegiado a gestão do território com base em processos de transformação do solo rural em
urbano, obviamente com o sentido irreversível de o urbanizar. A
prová-loestá a Lei de Bases de Ordenamento do Território, recentemente aprovada por todos os partidos com assento parlamentar, que permite a continuação da Iógica de urbanização contínua
a que se assiste. Como é possível a demagogia que permite a
autarcas destes mesmos partidos com assento parlamentar colocarem-se ao lado das populações contra toda uma série de atrocidades cometidas contra os direitos fundamentais e constitucionais dos cidadãos (que concede o direito a uma qualidade de
vida para todos num meio equilibrado e saudável) ao abrigo desta
mesma Lei, a qual nunca se opuseram?
Os instrumentos de planeamento disponíveis em Portugal são
a passagem a prática da Lei de bases de Ordenamento do
Território. Assim se explica que os PDM (Planos Directores
Municipais), cuja função deveria ser a salvaguarda de um território
sustentável, se transformem numa carta de zonamentos monofuncionais, cujas "manchas", vindas directamente do planeamento modernista (dos anos 50 e 60), cataloguem "pedaços" de território para um único uso! Aparecem então as "Áreas
Urbanizáveis", manchas "cinzentas" em volta das actuais
povoações, só para construção. Será que não existem nestas
Areas Urbanizáveis solos de qualidade a salvaguardar? Será que
não existem linhas de drenagem natural, por onde corre a água
quando chove e que no nosso clima mediterrânico está associada a regimes torrenciais? E zonas adjacentes as linhas de água,
também denominados leitos de cheia, onde a água se espalha
naturalmente quando chove em abundância e onde é suposto
infiltrar-se e carregar os lençóis freáticos, será que não existem?
E zonas declivosas, áreas inseguras para construção, devido a
grande probabilidade de deslizamentos de terras? E por aí adiante... Seria um rol de espaços a salvaguardar, o que é impossibilitado pela fatalidade do uso monofuncional atribuído e que normalmente, desde que não haja um descuido ou esquecimento, é
para construção. Quando poderia ter outros aproveitamentos,
bem mais de acordo com a sua natureza, e que aumentariam a
qualidade de vida das populações.
Estas potencialidades ecológicas mencionadas no parágrafo
anterior são algumas das componentes da Lei da Reserva
Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional, propositadamente criadas para salvaguardar a qualidade produtiva dos solos
e proteger elementos fundamentais ao equilíbrio da paisagem
como conceito ecossistémico. São sistematicamente ignoradas!

Desde a sua não marcação, como seria obrigatório, até a sua
anulação, tudo serve para as ultrapassar. Por incrível que possa
parecer, existe uma lei que permite, na prática, anular a existência da Reserva Agrícola e Reserva Ecológica, desde que por
motivos de interesse público, o que frequentemente acontece, a
pedido dos autarcas e outros, o que geralmente resulta em construção por empresas privadas. Não sejamos ingénuos: o nosso
País está a funcionar a custa de obras, muitas obras, que permitem dar emprego a muita gente e enriquecer alguns, mesmo
que não sirvam os objectivos com que são justificadas. Basta lembrar todos os argumentos a favor da Ponte Vasco da Gama, que
supostamente deveria aliviar o tráfego da existente e que por isso
foi a mais cara das opções, no local onde ninguém vivia, atropelando todos os condicionalismos ambientais. Se se for a outra
margem, se se passear no concelho do Montijo, percebe-se imediatamente as verdadeiras razões para a existência da ponte. O
mesmo se passa hoje com a construção do novo Aeroporto de
Lisboa, mesmo coritra dois pareceres de empresas inglesas
especialistas em aeroportos e que apontam para a melhoria das
condições do actual nomeadamente a construção de uma linha
de metropolitano. É que o actual aeroporto, quando foi inaugurado, estava bem fora de Lisboa, numa situação semelhante ao do
que se pretende agora construir! Com apenas nove milhões de
passageirodano, estamos bem longe da saturação que, no caso
de Hong Kong, e para situações semelhantes no que respeita a
existência de uma Única pista de aterragem, saturou apenas aos
30 milhõesíano. Não são esperados valores desta ordem em
Lisboa, mas o aeroporto far-se-á na mesma, mesmo com
restrições de despesa pública. Podia ainda falar do TGV ou do
Alqueva mas, nomeadamente no que respeita ao último caso, faltar-me-ia espaço para expor todos os erros deste megalómano
projecto, pelo que me remeto ao argumento de se poder funcionar
em perfeitas condições a cota 139 (em vez da cota 154, como irá
acontecer), caso as intenções do empreendimento fossem verdadeiramente a rega do regadio agrícola proposto e não plantar
muitos campos de golfe e outros investimentos "paralelos".
Com a cabeça moldada no planeamento moderno dos anos
50, tempo em que vias de comunicação automóvel eram os elementos estruturantes do território, Portugal constrói primeiro
estradas para depois aparecerem urbanizações "acessíveis" em
redor dos nós viários. Assim se deu a recente explosão da Linha
de Sintra, um dos mais inaceitáveis redutos de falta de qualidade
de vida de Portugal e certamente na Europa. O alargamento do
congestionado IC19 faz-se a pedido das populações que habitualmente o utilizam, desconhecendo estas porém o tráfego que
as espera num futuro próximo, resultado de ainda mais construção apoiada na possibilidade de os promotores "venderem"
acessibilidade aos futuros habitantes. Por estas razões, estradas
novas saturam rapidamente e seguem-se mais estradas para colmatar o congestionamento, num processo que mais pareceria
obsessivo se não fossem as razões atrás referidas. Mas então,
perguntar-se-anesta fase em que o diagnóstico, negativo quanto
baste, já vai longo, como fazer para planear correctamente e sustentavelmente?
Não há uma resposta para esta questão, há várias. Trata-se
de política, pura e simples, desmentindo assim muitos arquitectos

e urbanistas que defendem a separação entre esta e o planeamento, colocando-o na esfera meramente técnica. Defender um
planeamento que seja sustentável e dê qualidade de vida obriga
a entender a Administração pública como uma força capaz de
gerar planos que respeitem as aptidões próprias do território, o
que é a negação dos usos monoJuncionais e estudar a paisagem
como uma estrutura ecossistémica e dinâmica, de interacção
entre as potencialidades naturais e o engenho do homem. É permitir a salvaguarda dos valores fundamentais de um local, sejam
eles solos, zonas de protecção ecológica ou o património histórico. E, por outro lado, entender o progresso como um mosaico de
actividades. A agricultura deve sempre existir em qualquer local,
porque em todos os locais existe terra fértil. Não é possível ter
cidades só de betão e um mundo rural desertificado. Um progresso sustentável faz-se de equilíbrio.
A especulação imobiliária, um dos factos que é defendido
para justificar o contínuo fluxo de urbanizações é facilmente colmatado caso a Administração pública promova sempre os
processos de urbanização com uma gestão central com participação privada em todo o processo, mas devidamente enquadrada. Seria assim possível garantir preços razoáveis dos terrenos,
bem como a gestão de todo o processo até a venda dos imóveis,
salvaguardando sempre as áreas mais sensíveis da edificação,
oferecendo qualidade na estruturação das edificações, no espaço
público, na existência de transportes colectivos, tudo articulado
com a verdadeira necessidade das populações. Utopia? Não,
convergência com o resto da Europa.
A expansão em mancha das cidades em subúrbios densos e
congestionados, onde nada resta a passagem do betão, é iim
pesadelo. Só com conceitos alternativos haverá condições para
gerir verdadeiramente os investimentos nas infra-estruturas de
transportes e potenciar tudo o resto que é necessário, como os
que têm a ver com a saúde ou a educação. Seria possível a coexistência de edificação com actividades económicas de todos os
tipos, inclusive a agricultura, a pecuária sustentável ou a agroindústria. Haveria espaços livres em abundância onde a salvaguarda dos ecologicamente sensíveis estaria garantida. O congestionamento seria reduzido uma vez que os transportes públicos, pensados a medida das necessidades, serviriam a maioria,
podendo articular-se em muitos casos com redes locais de bicicletas e peões. Os gastos em energia poderiam ser menores com
edificações preparadas para evitar perdas de energia e claro, no
nosso clima, munidas com energia solar e conectadas com as
fontes de energia eólica.
Não, não estou a falar de utopias, estou a falar de qualidade
de vida. Não estou a defender restrições para cada indivíduo,
estou a propor a verdadeira liberdade. Não estou a defender um
Estadototalitirio, estou a argumentar com uma pequena mas eficiente e justa Administração pública, que tenha em conta a vontade e os direitos dos cidadãos e que verdadeiramente planeie e,
só depois, entregue tudo, desde os projectosas obras a entidades
privadas, em verdadeiros concursos, rápidos e claros, que dêem
oportunidades a todos os intervenientes, afastando climas de
favorecimento. Estou a falar de Democracia, de oportunidade, de
futuro. De um pais sustentável e justo. Em suma, de ecologia
política.

O COMBATE

EIXOESTRATÉGICO DO PROJECTO
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO
DO VALEDE CAMPANHA'
Manifestava-se no Vale de Campanha um conjunto
complexo de condições que faziam deste um território estigmatizado no seio da cidade: deficientes
condições ambientais, degradação dos espaços
públicos e do parque habitacional; condições de
vulnerabilidade económica da população, muito
marcada por características de ruralidade.
Leonor Vasconcelos Ferreira**

A zona oriental da cidade do Porto, onde se situa o Vale de
Campanhã (VC), é exemplo paradigmático de confluência de
factores e processos que conduzem a certo tipo de polaridades, espaciais e sociais, nos espaços urbanos, e na
cidade do Porto em particular.
A combinação e complexidade de factores de marginalização de diversa ordem que se encontra(va)m presentes no
VC constituiu, aliás, razão para a sua eleição como território
de intervenção da Iniciativa Comunitária Urban 1, numa
filosofia multidimensional e integrada de acções de requalificação ambienta1 e urbanística e de promoção social da população.
De facto manifestava-se no VC um conjunto complexo de
condições que faziam deste um território estigmatizado no
seio da cidade (vd. DGDR,1997:21):
Deficientes condições ambientais, decorrentes da
poluição dos rios Tinto e Torgo, e das insuficiências das
redes públicas de saneamento e de abastecimento de água;
Degradação dos espaços públicos e do parque habitacional, onde se incluem 10 núcleos de habitação social
municipal e onde existia um número significativo de barracas
(250 segundo o recenseamento do PER);
Condições de vulnerabilidade económica da população,
muito marcada por características de ruralidade, pouco apetrechada com recursos de educação e formação, e com
profissões/ocupação predominante no operariado, que foram
afectadas pelo declínio de indústrias e actividades tradicionais que proporcionavam emprego e integração social as
várias gerações da população.
Mas existiam igualmente recursos e potencialidades:
Uma grande e contínua mancha verde, um'património
edificado notável com diversos imóveis de interesse público
(Palácio do Freixo, Quintas da Bonjóia e da Revolta) e com
interesse de arqueologia industrial (Central Hidroeléctrica do
Freixo);
Um movimento associativo dinâmico, nas vertentes
recreativa, desportiva e cultural (mais de 30 associações);
Uma população menos envelhecida no topo e na base
do que a população da cidade em geral, com uma percentagem de crianças e jovens (até aos 24 anos) de cerca de
36,6%, rosto de esperança e de futuro.
E como se veio continuamente a revelar no decurso do
subprograrna
Um valioso capital social, expresso em capacidade de
mobilização e intervenção dos moradores no processo de
reabilitação, de que o bairro do Cerco do Porto é exemplo
emblemático.

'Adaptação da comunicaçao apresentada no Seminário de encerramento do
sub-programa "Ur6an"do Vale de Campariha, Poito, 28-29 de Junho de 2001
"Faculdade de Economia do Porto, associada do Metanoia.

Perante este quadro, a intervenção de reabilitação territorial implicou, e continuará a implicar, as dimensões de valorização dos recursos ambientais, paisagísticos e patrimoniais, de melhoria das redes de infraestruturas e equipamentos
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sociais, e de valorização dos recursos humanos, nos
domínios da educação, da formação, da cultura, da cidadania. E envolverá, sempre, acções nas áreas materiais e imateriais e na esfera do simbólico.
Com efeito, na reabilitação do VC, as dimensões física e
ambiental, social e económica, cultural e simbólica são
imprescindíveis ao projecto e processo de desenvolvimento
local. Em última anhlise, como disse Jorge Gaspar num outro
encontro sobre este mesmo programa (Urban), reabilitação é
sempre valorização que se projecta nos domínios económico, social e político (DGDR, 1999:60). Poderemos acrescentar que esse processo de desenvolvimento é local, mas também de cidade, é desenvolvimento de cidadania e democracia.
Pela valorização dos recursos das populações e dos territórios se combate a pobreza e se promove a inclusão e a
coesão social. E estes são, mais que eixos estratégicos,
objectivos últimos do desenvolvimento .
A activação e dinamização das capacidades e recursos
da populaçao, desde a promoção de uma comunidade
educativa inclusiva, o reforço das condições de empregabilidade pela aposta fia educação e formação profissional ao
longo da vida, da promoção do emprego e da iniciativa
empresarial, do desenvolvimento do associativismo, da
dinamização cultural e cívica, são já (boas) práticas introduzidas pelo desenvolvimento do Urban no VC. Contudo,
pelas dificuldades tla situação de partida, e porque os problemas sociais e económicos sentidos neste espaço se
inserem e reflectem, afinal, todo o quadro económico e social
da própria sociedacle portuguesa actual, permanecem ainda
situações problemáticas e limitações nas condições de vida
e trabalho da população desta zona.

A análise de algumas das condições de vida e das características socioeconómicas da população residente no VC
pode parcelarmente realizar-se a com base em informação
recolhida pela Câmara Municipal do Porto sobre a população
residente em bairros municipais (ver Pimenta et al, 2001).
Esta análise permite evidenciar situações de precariedade e
elucidar factores de vulnerabilidade das pessoas e famílias aí
residentes.
Os elementos de informação de que dispomos sobre as
famílias residentes nos bairros municipais do VC permitem,
de facto, confirmar e definir situações de vulnerabilidade e de
precariedade, quer de rendimentos, quer de insuficiências
relacionadas com a habitação, quer de competências fundamentais para a integração no mercado de trabalho.
Com efeito, 25% das famílias detinham em 1999 um
rendimento mensal por adulto equivalente inferior a 26 000
esc. e 50% rendimento inferior a 40 500 esc. Considerando
um limiar de pobreza relativo decorrente de outras análises
sobre a distribuição do rendimento em Portugal (vd. Pimenta
et al, 2001), com a metodologia adoptada a estimativa para
a incidência ou extensão da pobreza neste universo é de

42,6% das famílias e 48,8% das pessoas. Este valor é mais
elevado do que o verificado para o conjunto dos residentes
em bairros municipais do Porto (38,6% das famílias e 44%
das pessoas, respectivamente) e muito superior ao encontrado na Região do Norte ou no Continente.
Embora os níveis de rendimentos apurados sejam
modestos, devemos ter em conta que as famílias dispõem e
utilizam de modo informal outros recursos não registados na
nossa informação. É o que se passa, em particular, com
rendimentos obtidos em actividades paralelas ou informais
que parte significativa dos inquiridos admite exercer, mas
cuja'remuneração não é declarada. Por outro lado, certos
custos, principalmente os relativos a habitação, são claramente inferiores para esta população que reside em
habitação municipal.
Por outro lado, embora os rendimentos sejam modestos,
a grande maioria da população está integrada social e economicamente, e obtém de forma autónoma os seus rendimentos. De facto, ao analisarmos a principal fonte de receita
das famílias, encontramos 53,8% das famílias dependendo
dos rendimentos do trabalho, 37,8 OO/ de pensões, e apenas
4,1% do Rendimento Mínimo Garantido e 0,2% de outros
apoios da Assistência Social. Assim, a população encontra-se em geral económica e socialmente integrada nos estratos
socioeconómicos mais modestos, pelo que não será apropriado falar-se, senão em casos limite, de situaç6es de
exclusão social.
A vulnerabilidade e precariedade revela-se também na
elevada incidência de episódios de desemprego, na precariedade e informalidade dos vínculos de trabalho, ria irregularidade das trajectórias profissionais. As taxas de desemprego são elevadas - 8,2% dos arrendatários e 13,9% da
população em idade activa, declararam-se desempregados
(o que levaria a taxa de desemprego a rondar os 30%) e
35,6% das famílias não tem qualquer elemento activo.
O envelhecimento da população, as baixas pensoes de
reforma, os baixos níveis de educação e qualificação, o
desemprego, as actividades em sectores e profissões rrial
remuneradas, são os principais factores determinantes dos
baixos rendimentos das famílias. Alguns indicadores ilustram
de forma clara esta situação. Na população residente nos
bairros municipais do VC encontramos:
22,9% de reformados;
10,1% de pessoas que não sabe ler nem escrever,
19,5% sem qualquer grau de ensino completo, 63,6% que
tem no máximo 4 anos de escolaridade, 793% que tem no
máximo 6 anos de escolaridade. Apenas 2,1% tem curso
médio (0,4%) ou superior (1,7%);
13,9% de activos sem emprego, o que conduziria a
uma taxa de desemprego de 30,3%;
12% de emprego no comércio e serviços, 24,8%
operários e artífices e 40,4% de trabalhadores não qualificados.
Algumas famílias vivem ainda em habitações sem
padrões de salubridade e conforto considerados hoje como
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mínimos. Tanto quanto a informação disponível sobre o parque habitacional dos bairros municipais permitiu apurar,
20,4O/0 das famílias vive em alojamentos sem água quente e
12,8% sem instalações de duche, e um número significativo
tem problemas de degradação de fachadas e coberturas,
bem como das redes de infra-estruturas.
Por outro lado, como reflexo de factores culturais ligados a
família, mas também como estratégia de partilha de recursos
elou falta de condições para a independência das várias gerações, encontramos uma elevada incidência de famílias extensas e alargadas (36,30h) e, igualmente, de famílias numerosas
(28,4% tem 5 ou mais pessoas). Em consequência, a
sobrelotação registar-se-á em cerca de 13% dos alojamentos.
Outros tipos de problemas são ainda identificados pelos
moradores, nomeadamente relacionados com as acessibilidades e a deficiente cobertura por transportes públicos. A
existência de droga (tráfico) e de toxicodependentes (consumo nos espaços públicos) é, significativamente, apontado
como um dos problemas mais sentidos pelos moradores.
Sendo as maiores vítimas desta perversa vizinhança, são
ainda vítimas de uma identificação injusta dos bairros sociais
com a droga, veiculada nomeadamente pela comunicação
social que confunde a parte - a existência de focos de tráfico
e a concentração de toxicodependentes- com o todo, isto é,
a população desses bairros.
Apesar de tudo, a satisfação com a casa e com o bairro é
elevada, com cerca de 314 de respostas indicativas de satisfação com a localização da casa, o valor da renda e a vizinhança, e 213 de respostas indicativas de satisfação com a
própria casa. A coesão social, o sentimento de pertença e de
identidade, são ainda visíveis no elevado número de associações e colectividades, a adesão a processos de reabilitação e a capacidade de auto-organização.

A requalificaçáo, como se disse no início, é essencialmente valorização. Os projectos de desenvolvimento social
urbano, como o Urban no VC, promovem essa valorização
em territórios especialmente marcados por processos de
desvantagem e degradação social e urbana. O carácter
experimental deste programa permitiu evidenciar que zonas
da cidade onde os problemas sociais e urbanísticos são
graves apresentam também valiosos recursos pessoais e
comunitários que podem ser activados no respectivo processo de desenvolvimento. O envolvimento da população na
definição dos seus problemas e nas estratégias concretas do
seu combate é, também, condição essencial para o sucesso
das acções a desenvolver no contexto de uma nova política
de cidade e de cidadania. Participação, partenariado e sustentabilidade são igualmente centrais nos processos de
desenvolvimento social urbano.
Também podemos dizer que os principais problemas
encontrados no VC reflectem, afinal, os problemas de desenvolvimento da própria sociedade portuguesa, num grau mais
agudo e com uma manifestação concentrada numa zona

urbana que física e psicologicamente se encontrava afastada
da cidade (a Av Fernão de Magalhães como barreiralfronteira
entre "duas cidades"). "Abrir os bairros" e os territórios, como
o VC, significa romper essas barreiras, ultrapassar essas
fronteiras, religar social e urbanisticamente a cidade.
Perante este contexto, a intervenção propiciada pelo programa Urban neste território deverá continuar e constituir
exemplo para outras intervenções territorializadas em áreas
especialmente vulneráveis, numa perspectiva de integraçáo
ao nível local de acções concertadas de combate aos problemas estruturais da nossa SociedadelCidade. Estas acções,
que se situam na convergência de diversas políticas públicas,
são essenciais nomeadamente nos domínios:

e da educação e da cultura, para desenvolver capacidades, conhecimentos e competências, e potenciar o desenvolvimento de identidades e projectos de vida positivos e uma
cidadania mais plena;
da formação profissional e da qualificação, para criar
competências valorizadas no mercado de trabalho, reforçar
o capital humano e a capacidade empresarial, e contribuir
para a criação de mais riqueza ;
no ambiente e na qualidade de vida, para promover a
sustentabilidade e a qualidade ambienta1 e um sistema
urbano mais coeso, racional e equilibrado em termos de
acessibilidades, equipamentos e serviços.
Não se tratando de um programa fácil, ele enforma contudo o permanente desafio de construção de uma sociedade
mais justa, mais solidária e mais democrática.

DGDR (1999) 2Vncontro dos Programas Urban e
Reabilitação Urbana, DGDR, Lisboa.
DGDR (1997) Programas Urban e Reabilitação Urbana Revitalização de áreas urbanas em crise, DGDR,
Lisboa.

Pimenta, Manuel et al (2001) Estudo Socioeconómico da
Habitação Social - Porto, CMe Porto.

(...) 0 s dirigentes políticos, os responsáveis religiosos, a
opinião pública em geral reconhecem que a situação da falta
de habitação para milhões de seres humanos é um problema
grave; e que, a semelhança de outros problemas sociais em
escala mundial, como o desemprego ou a dívida externa dos
países pobres, ele requer um tratamento urgente. Trata-se
de sério obstáculo ao desenvolvimento económico e social e
a obtenção das condições mínimas necessárias para uma
vida humana digna. De facto, está a violar-se um direito
humano fundamental. A resposta a este problema exige a
actuação de vontades políticas combinadas, bem como uma
consciência da responsabilidade colectiva, em particular dos
cristãos, para o futuro da sociedade. (...)

A falta de habitações dignas para um grande
número de seres humanos é um sério obstáculo
ao desenvolvimento económico e social
e a obtenção das condições mínimas necessárias
para uma vida humana digna. Neste documento
de 27 de Dezembro de 1987, a pretexto do Ano
Internacional das Pessoas Sem Tecto, o Conselho
Pontifício Justiça e Paz define essa realidade
como "uma situação social de emergência" e como
"um doloroso sinal dos tempos". No texto
do organismo entao presidido pelo cardeal Roger
Etchegaray, faz-se uma avaliação ética e cristã
da mesma realidade, e aponta-se um conjunto
de sugestões e iniciativas tomadas pela Igreja,
um pouco por todo o mundo. "Responder de modo
adequado a este problema exige a actuação
de vontades políticas combinadas, bem como uma
consciência da responsabilidade colectiva,
em particular dos cristãos, para o futuro
da sociedade."
Conselho Pontificio Justiça e Paz

UMASITUAÇÁO SOCIAL DE EMERGENCLA
(...) Estudos de relatórios diversos sobre este fenómerio
revelam, além das dimensões numéricas do problema, a
dura imagem do que é a vida dos "sem tecto". Uma descriçao
fenomenológica desta realidade ajudará positivamente a
perceber melhor a extensão e os diversos níveis do problema.
Poder-se-ia fazer um minucioso catálogo das diferentes
categorias de pessoas que nunca tiveram casa ou que, se a
tiveram alguma vez, a perderam. Tanto umas como outras
carecem, no presente, de toda a possibilidade de a adquirir.
Há multidões no mundo de hoje que nascem, vivem e morrem ao ar livre. Há também os refugiados, os deslocados por
causa da guerra ou das calamidades naturais. Muitos outros
são vítimas da injustiça ou da avareza.
Alguns números são suficientes para dar uma ideia da
extensão do problema. Mil milhões de pessoas, isto é, uma
quinta parte do género humano, não têm uma casa digna.
Cem milhões encontram-se literalmente sem tecto. Na
Europa Ocidental, por exemplo, mais de um milhão de pessoas buscam uma habitação digna. Estima-se em vinte milhões o número de crianças que na América Latina dormem
na rua. Em 1986, mais de 600 milhões de pessoas - 45 por
cento da população mundial urbana - viviam nas periferias
miseráveis das grandes cidades modernas, nas favelas e
bairros degradados. (...)
Esta situação, da qual importa ter consciência, não é
somente um facto, ante o qual as instâncias responsáveis e
todos nós devemos reagir, mas, do ponto de vista ético, é
também um escândalo, e mais uma prova da injusta distribuição dos bens, originariamente destinados a todos.

UMDOLOROSO SINAL DOS TEMPOS
(...) A população do mundo concentra-se cada vez mais
nas zonas urbanas. Em 1950, 29 por cento da populaçao
vivia em zonas urbanas; em 1980 esta cifra chegou a 40 por
cento. Prevê-se que, pouco depois do ano 2000, mais da
metade da população mundial habitará em cidades.
Juntamente com a rapidez do processo de urbanização,
nota-se além disto uma mudança nas estruturas das cidades,

sobretudo com o crescimento de cidades de grande extensão. Calcula-se que nos próximos vinte anos a população
destas "megalópolis" se duplicará, estando a maior parte
delas em países em vias de desenvolvimento. Tais cidades
não possuem as infra-estruturas necessárias para responder
as exigências das suas populações quanto a alimentação,
trabalho, transporte e habitação. Por conseguinte, toda a
reflexão sobre o tema dos "sem-tecto" terá que examinar,
mais de perto, as causas essenciais da urbanização, que é
um dos problemas mais complexos da organização da
sociedade contemporânea.
Entre as causas da crise de habitação, não se pode
deixar de mencionar o factor político. A maior parte dos
Estados tem ou procura ter uma política habitacional. A
ninguém passa despercebida a complexidade desta política
no mundo de hoje. Mas poderíamos perguntar-nos se as
decisões dos governos, neste campo, têm sempre respeitado as devidas prioridades, ou se a grave situação actual não
é também consequência de um enorme atraso que nas circunstâncias actuais, e apesar dos louváveis esforços, será
difícil recuperar. Uma justa política habitacional deverá necessariamente implicar a participação não só do Estado, mas
também do sector privado, e deverá, além disso, incentivar
programas de ajuda mútua e de colaboração dentro das
comunidades.
Não se pode ignorar, também, que a falta de habitações
é, as vezes, consequência da instabilidade política, das situações de conflito interno ou da guerra. Aqui se insere o problema dos refugiados, o qual leva quase sempre a uma situação de sem-tecto. O presente documento não pode proceder
a um exame exaustivo do problema dos refugiados; este
apresenta características próprias que exigem uma ampla
acção de solidariedade internacional. Mas não se pode
esquecer o facto de que os refugiados, entre a população
mundial "sem-tecto", constituem um dos grupos em situação
de pobreza e de sofrimento mais dramáticos. Com frequência eles são obrigados a passar anos em campos de acolhimento provisório ou em alojamentos que seriam aceitáveis
só para situações de emergência e transitórias. Estas pessoas têm de viver em condições de extrema precariedade:
sem poderem prover ao seu futuro, expostas as consequências da guerra ou dos conflitos que as cercam, privadas dos
seus bens, e longe dos que Ihes são queridos.
De igual modo, acontece que populações inteiras são
deslocadas do lugar normal onde habitam, para servirem a
projectos económico-políticos de discutível inspiração ideológica. Comprova-se que, nestes casos, não se provê, como
se devia, a adequada reinstalação das pessoas e famílias
deslocadas.
A distinção ou separação forçada de bairros de uma
cidade segundo a origem racial dos habitantes, é em si
mesma uma inaceitável forma de discriminação, e conduz
inevitavelmente a diferente qualidade de habitações segundo
os grupos. (...)
Convém recordar que tanto a sociedade como o Estado
estão obrigados a garantir aos seus membros ou cidadãos as

condições de vida, sem as quais é impossível realizarem-se
dignamente como pessoas e como famílias.
O facto de que, em certas partes do mundo e desde tempos imemoriais, grande parte da população desenvolve a
vida diária -tanto a nível pessoal como familiar -, na rua não
exime certamente desta obrigação. Com efeito, não se pode
aduzir que a falta de habitaqão pertence a uma determinada
forma de cultura. O que não satisfaz as necessidades mínimas do homem - só ou em família - e da sua própria dignidade, não se pode considerar parte de uma cultura autêntica. Sob este ponto de vista, o direito a habitação é um direito universal.(...)
Aplicando [o] ensinamento da Igreja sobre o destino universal dos bens, compreende-se que a propriedade tem uma
função social, subordinada ao direito do uso comum. A
reflexão sobre este princípio ajuda-nos a entender que a
habitação constitui um bem social primário, e não pode ser
considerada simplesmente como um objecto de "mercado".(...)
É um facto indiscutível que em algumas grandes cidades
o número das habitações não ocupadas seria suficiente para
acolher a maior parte dos "sem-tecto", ainda que estes sejam
bastante numerosos. Existem pessoas sem casa, mas existem também casas sem moradores. Ante uma tal situação,
as autoridades públicas têm a responsabilidade de estabelecer normas para a justa distribuição de habitações. Todavia,
isto não significa que o Estado possa atribuir-se um
monopólio a respeito da construção ou distribuição das
habitações. A experiência das regiões onde vigora este tipo
de política indica que, também ali, graves problemas de
habitação subsistem. (...)
Por fim, a nossa reflexão sobre o complexo problema dos
"sem tecto", não pode deixar de dizer uma palavra sobre o
tema, sempre fonte de sofrimentos pessoais, do despejo judicial. Ainda que seja legítimo, sob a ponto de vista jurídico, o
recurso ao despejo judicial propõe uma série de interrogações éticas, quando estão em jogo pessoas que não têm
verdadeiramente outra casa. Tudo o que dissemos, a
respeito de algumas situações difíceis, nos chama a atenção
para o facto de que toda a família, para cumprir a missão que
lhe é própria, tem necessidade da garantia de uma certa
segurança, também no que se refere a habitação. O direito
ao tecto inclui o conceito de segurança.
O progresso social neste campo depende da capacidade
de a sociedade pôr em prática medidas audazes na política
dos alugueres, bem como nos programas de planificação
local, com ampla participação da comunidade, que sejam
capazes de garantir a população um ambiente que promova
o desenvolvimento educativo, sanitário, cultural e religioso de
todos. (...)
De maneira alguma [se] exclui a acção mesma dos homens e das mulheres que não têm uma habitação. Bem pelo
contrário! Estes - devidamente conscientizados, se for
necessário, mediante uma adequada assessoria legal que
defenda os seus direitos - devem ser encorajados a formar
associações de base para promover a obtenção de uma casa

e, ao mesmo tempo, convêm manter viva na sociedade a
consciência de uma tragédia que todos nós somos muitas
vezes levados a ignorar. É doloroso comprovar que até
mesmo a falta de alojamento pode habituar algumas pessoas
e famílias a condições precárias de subsistência.
Neste contexto, não se devem esquecer as diversas categorias de pessoas que, as vezes, com base numa longa
tradição de nomadismo, preferem não residir num lugar particularmente determinado, visto que pertencem a esse grupo
de pessoas cuja vida transcorre, mudando constantemente
de sítio. Estas pessoas têm o direito de dispor de lugares
adequados as suas circunstâncias, onde possam encontrar
alguns serviços primários e, ao mesmo tempo, possam assegurar o desenvolvimento físico, intelectual, cultural e religioso
dos seus filhos. Infelizmente, tais pessoas nem sempre
encontram a devida compreensão da parte da população
fixa, para não falar da intolerância e da agressão de que são
objecto em alguns casos. É preciso, por conseguinte, promover laços de amizade e de solidariedade com essas pessoas, e ter maior compreensão da sua cultura e dos seus
problemas específicos.
Para todo o cristão e para a Igreja, como Povo de Deus,
a realidade das pessoas e famílias "sem tecto" apresenta-se
como um apelo a consciência para lhe dar solução. (...)
Além disso, na perspectiva da Sagrada Escritura, está
posto em relevo o valor que a habitação representa para
cada pessoa e, sobretudo, para cada família, bem como o
drama que implica a falta ou a perda deste bem. Sem dúvida, o conceito actual de "habitação" e de "habitação decente"
não é o mesmo de outrora. Por outro lado, o povo de Israel
tinha muito presente a experiência do deserto, onde se vivia
em "tendas" mas, também naquela época, não ter uma tenda
significava condenação a morte. (...)
Ao contrário, habitar na própria casa, com a própria
família, era sinal de felicidade e de paz (cf. SI. 1271128, 3;
Job. 29, 4; Jer. 29, 5.28, 30, 18, etc.).
A tradição bíblica mostra-nos, além disso, como Deus
mesmo quis que se Lhe edificasse uma "casa" (cf. SI.
1211122, I ) , na qual Se dignou "habitar" e fazer que o "Seu
nome" ali habitasse (cf. Dt. 12, 11 e pass.). No Evangelho de
João, diz-se do Verbo feito carne que "habitou" - isto é, estabeleceu a sua morada - "entre nós" (Jo. 1, 14).
O nosso próprio destino final, no encontro definitivo com
Deus depois da morte, é expresso com o conceito de "casa"
ou "morada": "Na casa de Meu Pai há muitas moradas (...)
vou preparar-vos urn lugar" (Jo. 14, 2). (...)

Na perspectiva da Sagrada Escritura,
está posto em relevo o valor que a habitação
representa para cada pessoa e, sobretudo,
para cada família, bem como o drama que
implica a falta ou a perda deste bem.
Sem dúvida, o conceito actual de "habitação"
e de "habitação decente" não é o mesmo
de outrora. Por outro lado, o povo de Israel
tinha muito presente a experiência do deserto,
onde se vivia em "tendas" mas, também
naquela época, não ter uma tenda significava
condenação a morte.

As pessoas que vivem em bairros degradados
devem ser integradas em novas habitações
com critério: bairros de pequena dimensão,
o mais possível integrados na malha urbana,
semelhantes em termos urbanísticos ao que está
ao lado e o mais possível de baixa dimensão.
Acautelando isto, está a tirar-se ruído a tudo
o que possa agravar o processo de mudança
e a potenciar dinâmicas de inserção social.
É que também se pode intervir no social através
da forma como se intervém no espaço.
i

Entrevista de Catarina Pires"

' Socióloga e investigadora do LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil),

com uma tese de ooutoramento sobre Habitação e Cidadania a ser defendida
em breve
"

Publicada na revlsta "Noticias Magazine" de 15.Abri1.2001

(...) Pergunta - Se o problema são as condições de
habitabilidade, existem milhares de pessoas sem recursos a viver em casas arrendadas, ou mesmo compradas,
que estão em ruínas e não têm direito a nenhum PER
[Programa Especial de Realojamento]?
Resposta - Quando se discute o pleno da aplicação de
justiça social ao PER está a pensar-se nesses casos. O problema das barracas e das más condições de habitabilidade
que se encontram nestes bairros que são verdadeiras e mais
generalizadas do que por vezes se faz crer é grave, quer do
ponto de vista urbanístico quer social, para além de um grave
problema de saúde pública. Ninguém o discute, como
ninguém discutia a urgência da sua resolução. Mas mesmo
no âmbito de uma discussão sobre as questões da
habitação, e quando se discutem questões de justiça social,
no acesso a determinado bem ou na satisfação de determinadas necessidades, que se advoga não poderem ser discriminatórias, a resolução do problema das barracas é apenas uma das partes da questão. Neste sentido, não é propriamente o PER que é injusto.
P. - Então o que é?
R. - É mais o facto desta medida sim, porque o PER
não pode ser considerado mais do que uma medida, um
instrumento de intervenção ter acabado por quase se confundir com toda uma política de habitação que necessita
ainda de ser melhor trabalhada. Aliás, o PER ajudou a corisciencializar que, não obstante todos os esforços financeiros,
logísticos, organizativos e humanos que envolveu, a
definição de uma política social de habitação continua urna
urgência por satisfazer.
P. E porquê?
R. - Se não é líquido que as questões da quantidade
estejam resolvidas no sentido de assegurar a todos urna
habitação condigna sobretudo aos que não possuem
condições para o obterem por meios próprios a estas vêm
juntar-se outras, como as dá qualidade habitacional e sobretudo residencial. E a questão da qualidade, que faz igualmente parte da redacção do direito constitucional, é iim
assunto muito longe de estar resolvido.
P. - A questão não terá sido mais de estética urbana
do que de tentativa de resolução de problemas sociais
associados a bairros degradados?
R. - Não diria que foi apenas urna questão de estética.
Também seria injusto generalizar. Digamos que foi uma
questão sobretudo arquitectónica e urbanística. E claro que
pensar que o problema da maioria das famílias que residiam
em barracas era apenas habitacional, na sua dimensão mais
física, é um erro. Existe uma multiplicidade de outros problemas de natureza individual e social, que nem sempre foram
abordados a tempo ou da forma mais conveniente e eficaz.
Mas também não creio que mesmo as autarquias que não as
consideraram, estivessem completamente alheias as outras
dimensões do problema. Nalguns casos deu-se conta delas,
mas foi tarde demais para se aproveitar a oportunidade de as
abordar de forma mais integrada com a resolução do problema habitacional. Por isso, também não será de admirar que
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muitas persistam ou possam mesmo continuar a desenvolver-se numa reprodução, por vezes agravada, de
exclusão social.
P. - Não acha que o PER ou programas semelhantes
podem ter o efeito perverso de dar a ideia de que vivendo numa barraca alguém virá para "dar urna casa", que
é um pouco premiar o menor esforço?
R. - Não digo que não. E um risco que se corre quando
a intervenção se reduz a "dar uma casa". No entanto, este é
um perigo que poderá nem vir tanto do PER, que é um programa fechado, mas sobretudo de uma longa herança de
reduçao das políticas de habitação a promessa da "dádiva"
de uma casa a quem vivia em barracas,
P. - Sabe-se que nos processos de realojamento
nem sempre as coisas correm bem. Quais são as principais causas de insucesso?
R. - Uma dimensão importante é a forma como se
prepara a intervenção em termos espaciais. A concentração,
a alta densidade e as soluções afasta das ou isoladas do tecido urbano são situações que acumulam um imenso potencial
de fracasso. Em geral, uma grande concentração é meio
caminho andado para, pelo menos, reproduzir uma das
coisas que mais dificulta o processo de desenvolvimento
destas situações: o estigma. Quando se realojam vinte
famílias aqui, quarenta ali, se faz um bairrozinho integrado na
malha urbana, é uma coisa, quando se realojam setecentos
num canto, mais trezentos ao lado e mais oitocentos noutro
lado, é outra coisa. Soluções que se reduzam a uma simples
relocalizaçao das famílias também tendem a redundar na
relocalização de todos os problemas que ficam por resolver.
P. - Isso é o que se faz?
R. - E o que ainda se fez. Penso que houve uma tentativa de não se fazerem aos mil e tal ou aos muitos mil, mas
ainda se fez. E apesar de já ter existido, por exemplo, o
cuidado de dotar os territórios com algumas infra-estruturase
equipamentos, a grande dimensão não deixa de ser um problema. Não só pelo que implica de grande concentração populacional e de problemas como de dificuldade em termos de
gestão dos espaços e mesmo de equilíbrio sócio-urbano.
P. - Outro problema não será transferir as famílias
todas do mesmo bairro para outro mesmo bairro?
R. - As redes de sociabilidade entre vizinhos são muito
importantes para estas famílias. São redes de suporte, de
acompanhamento, de história comum. Mas falar de redes de
suporte de vizinhança num bairro não quer dizer todas as pessoas que lá vivem. Há redes mais importantes que outras.
Ainda por cima estas potenciam tanto o que têm de afinidade
como de conflito. Quando se diz que é importante manter este
suporte, fala-se das redes básicas. Houve autarquias que as
apuraram para que o processo de realojamento não viesse a
criar problemas acrescidos pelo seu desmantelamento. Mas
isso não quer dizer pegar em toda a gente de um bairro e ir
pô-la toda junta num outro. Fazê-lo poderá, em muitos casos,
comprometer mesmo potenciais de mudança e desenvolvimento de dinâmicas mais positivas entre estas famílias e a
comunidade mais alargada que acaba por ser a cidade.

Uma dimensão importante é a forma como
se prepara a intervenção em termos espaciais.
A concentração, a alta densidade e as soluções
afasta das ou isoladas do tecido urbano
são situações que acumulam um imenso
potencial de fracasso. Em geral, uma grande
concentração é meio caminho andado para,
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destas situações: o estigma.

P. - O que considera mais eficaz são bairros mais
pequenos, com menor densidade
R. - Eu e toda a gente. Isso é consensual. Devem ser
bairros de pequena dimensão, o mais possível integrados na
malha urbana, o mais possível semelhantes em termos
urbanísticos ao que está ao lado e o mais possível de baixa
dimensão. Acautelando isto, está a tirar-se ruído a tudo o que
possa agravar o processo de mudança e a potenciar dinámicas de inserção social. É que também se pode intervir no
social através da forma como se intervém no espaço!
P. - Existem várias gerações de uma família que
nunca experimentaram outros contextos residenciais
que um bairro de barracas elou um bairro de habitação
social...
R. - Hoje, quando se fala em gestão de parque habitacional falase muito na gestão da própria mobilidade dentro
do parque, que é um dos problemas que nos distingue de
experiências noutros países. Se for a França, o parque de
habitação social tem gente a entrar e a sair das casas. Em
Portugal isso não acontece, porque existe quase que uma
hereditariedade. Aliás, neste momento, isso está ser equacionado como problema a combater. A partir do momento em
que se tem acesso ao parque habitacional social tende-se a
considerar esse acesso quase que hereditário para os filhos,
por exemplo. Corno inverter esta tendência? Como, por
exemplo arranjar parque livre para as outras situações que
não foram contempladas pelo PER, mas que também precisam de solução? Esta é uma questão que se tem colocado
bastante quando se discute a necessidade de induzir a
novas lógicas de gestão do parque habitacional social.
P. - Esse fenómeno não demonstrará um pouco um
lado "perverso" do PER, no sentido de ter criado nas
pessoas a ideia de que a casa Ihes é devida, e daí que
não haja uma lógica de saída e de iniciativa própria?
R. - Não penso que esta ideia seja induzida especificamente pelo PER. Não digo que a forma como o PER foi
implementado em i~lgunslocais não possa ter ajudado a perpetuá-la ou, dito de outra forma, não tenha criado uma oportunidade para romper com ela. Mas a persistência desta
ideia, que é uma herança que vem de há décadas, tem mais
a ver com o facto de ainda não se ter conseguido implementar uma política social de habitação, integrada e coerente, orientada por princípios de justiça e solidariedade social. Uma
política mais esclarecedora, para todos, nos seus princípios
e prioridades. Uma política que as pessoas todas entendam.
Quando paira no ar a injustiça ou a parcialidade de alguns
dos instrumentos ou medidas que são utilizadas, ou quando
as carências foram tão prementes e perpetuadas no templo,
ou ainda porque nem sempre existe informação suficientemente legível e de alcance credível sobre o funcionamento
de outras soluções, é natural que as pessoas se agarrem as
soluções que lhe vAo sendo oferecidas e que depois tenham
medo de enfrentar ou procurar outras. Haverá famílias que
não tinham mesmo condições para escolher ou optar por outras soluções. Mas também haverá algumas que tinham. E o
sistema tal como existe não viabiliza esta triagem, nem as
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potencialidades que dela poderiam decorrer. Talvez falte
também urna vocação pedagógica no funcionamento e na
leitura do sistema nesta matéria. (...)
P. - Que balanço faz da experiência do PER em
Portugal?
R. -Acho que o PER mudou muita coisa, mas só poderá
fazer-se balanço quando se souber o que aconteceu na
sequência desta experiência, quando se perceber como é
que técnicos, políticos e populações aproveitaram este legado. Seria preciso fazer um estudo para comparar processos
de realojamento. Neste momento alguns dos municípios se
não acabaram, estão a acabar o PER e seria possível fazer
uma comparação de metodologias utilizadas e respectivos
resultados, para ver o que resulta melhor.
P. - Mas o que é que a sua experiência lhe diz?
R. - A minha experiência diz que houve casos em que é
de lamentar que não se tenha feito de outra forma, por
exemplo, casos em que se insistiu em realojamentos de
grandes dimensões e em sítios que ficam no fim de qualquer
coisa ou no meio do nada. Lamento também as opoi-tunidades que se perderam ao não se ter investido mais ou
melhor na promoção da inserção destas populações.
Gostava de não ter razão, mas pressinto que haverá facturas
elevadas que vamos ter de pagar por isso. Se se aprender
com alguns dos erros, já não será mau, para quem quer
prosseguir. Mas também casos houve em que se testaram
soluções diferentes, aparentemente com menores riscos de
insucesso. E isso, por si só, já é uma novidade. É preciso
tirar partido desta experiência no desenvolvimento de novos
saberes-fazer técnicos e saberes-poder de natureza política
e social. Esta história não chegou ao fim para o bem ou para
o mal acaba por ser de toda a gente: políticos, técnicos,
famílias realojadas e toda a sociedade civil que nela participa e pode participar, em direito e dever. E, por isso,
necessário. continuar atento e activo.

PARAUMAMELHOR
UISTRIBUIÇAO
DA I ERRA
0DESAFIO DA REFORMAAGRÁRIA
Em 23 de Novembro de 1997, o Conselho Pontifício
Justiça e Paz, sob a presidência do cardeal Roger
Etchegaray, publicou o documento "Para uma
melhor distribuição da terra - O desafio da Reforma
Agrária". Nele se analisam os problemas ligados
a concentração da terra, no interior dos países
e no âmbito internacional. O texto recorda depois
a mensagem bíblica'e eclesial sobre o destino
universal dos bens - logo, também sobre
a propriedade da terra. Apontando os critérios para
um autêntico desenvolvimento agrícola, o texto
propõe a realização de uma Reforma Agrária
efectiva, justa e eficiente. A Reforma Agrária é, além
do mais, acrescenta o documento, um instrumento
de desenvolvimento económico e social.
Publicam-se a seguir alguns excertos do texto,
alterando aqui a numeração das notas.
i

Conselho Pontifício Justiça e Paz

A MENSAGEM B~BLICAE ECLESIAL SOBRE A PROPRIEDADE DA
TERRA E SOBRE O DESENVOLVIMENTOAGR~COLA

0 CUIDADO DA CRIAÇÃO(...) O homem e a mulher devem cuidar
da criação, para que esta sirva para eles e fique a disposição de
todos, não somente de alguns..
A natureza profunda da criação é ser um dom de Deus ao ser
humano, um dom para todos, e Deus quer que assim permaneça.
Por isso, a primeira ordem pronunciada por Deus vai no sentido
de conservar a terra na sua natureza de dom e bênção, e de não
a transformar, pelo contrário, em instrumento de poder ou em
motivo de divisão.
O direito-dever da pessoa humana de dominar a terra deriva
do seu ser imagem de Deus: cabe a todos, não só a alguns, a
responsabilidade da criação. No Egipto e na Babilónia esta prer-rogativa era atribuída só a alguns. No texto bíblico, pelo contrário,
o domínio pertence a pessoa humana enquanto tal e, por isso, a
todos. Antes, é a humanidade no seu conjunto que se deve sentir responsável pela criação. (...)

A TERRA E DE DEUS,QUE A DÁ A TODOS OS SEUS FILHOS (...) Daqui
derivam consequências precisas. Por um lado, a ninguém é lícito
privar da posse da terra a pessoa que a tem em uso, de outro
modo violar-se-ia um direito divino; nem sequer o rei o pode fazer
(1). Por outro lado, é negada qualquer forma de posse absoluta e
arbitrária, exclusivamente para vantagem própria: não se pode
fazer o que se quer dos bens que Deus deu a todos. (...)

0 DESTINO UNIVERSAL DOS BENS E A PROPRIEDADE PAfiTlCULAR AS
consequências da actual desordem confirmam a exigência, para
toda a sociedade humana, de se chamar continuamente a
atenção para os princípios de justiça, particularmente o princípio
do destino universal dos bens.
A doutrina social da Igreja,de facto, funda a ética das relações
de propriedade da pessoa humana a respeito dos bens da terra
sobre a perspectivabíblica, que indica a terra como dom de Deus
a todos os seres humanos. (...)
Enquanto afirma a exigência de assegurar a todos os seres
humanos, sempre e em qualquer circunstância, o gozo dos bens
da terra, a doutrina social apoia também o direito natural a apropriação individual destes bens (2). (...)
Esta é condição e defesa de liberdade; é pressuposto e
garantia da dignidade da pessoa. "A propriedade privada ou um
certo domínio sobre os bens externos asseguram a cada um a
indispensável esfera de autonomia pessoal e familiar, e devem
ser considerados como uma extensão da liberdade humana.
Finalmente, como estimulam o exercício da responsabilidade,
constituem uma das condições das liberdades civis" (3).
Sem o reconhecimento do direito de propriedade particular
mesmo sobre bens produtivos, como atestam a história e a experiência, chega-se a concentração do poder, a burocratização dos
vários âmbitos de vida da sociedade, ao descontentamento social, a
comprimir e sufocar "as fundamentais expressões da liberdade" (4).
O direito a propriedade particular, segundo o Magistério da
Igreja não é, porém, incondicionado mas, ao contrário, é caracterizado por vínculos bem precisos.

A propriedade particular, de facto, quaisquer que sejam as
formas concretas das suas instituições e das suas normas
jurídicas, é, na sua essência, um instrumento para a realização
do princípio da destinação universal dos bens, portanto um
meio e não um fim (5).
O direito a propriedade particular, válido e necessário por si
mesmo, deve estar circunscrito aos limites de uma substancial
função social da propriedade. Cada proprietário, por isso, deve
ser constantemente sabedor da hipoteca social que pesa sobre a
propriedade particular: (...)
Esta doutrina, já elaborada por S. Tomás de Aquino (6),
ajuda na avaliação de algumas situações complexas de grande
relevo ético-social, tais como a expulsão dos camponeses das
terras que trabalharam, sem que tenha sido assegurado o seu
direito de receber a parte dos bens necessários para viver, e os
casos de ocupação de terras incultas por parte de camponeses
que não são proprietários delas e vivem num estado de
extrema indigência.

A

CONDENAÇÃO DO LATIFÚNDIO A doutrina social da Igreja, com
base no princípio da subordinação da propriedade particular a distribuição universal dos bens, analisa as modalidades de exercício
do direito de propriedade da terra corno espaço cultivável e condena o latifúndio corno intrinsecamente ilegítimo.
Isto passa-se com a grande propriedade de terra, muitas
vezes mal cultivada, ou mesmo guardada em reserva sem ser
cultivada por motivos especulativos, enquanto se deveria
aumentar a produção agrícola para satisfazer a crescente
procura de alimentos pela maior parte da população, desprovida de terras para cultivar ou com terras muito limitadas a sua
disposição.
Para a doutrina social da Igreja, o latifúndio contrasta nitidamente com o princípio de que "a terra foi dada a todos e não apenas aos ricos", de tal modo que "ninguém tem direito de reservar
para seu uso exclusivo aquilo que é supérfluo, quando a outros
falta o necessário" (7). (...)
Os privilégios assegurados pelo latifúndio são causa de lutas
escandalosas e de situações de dependência e de opressão,
tanto a escala nacional como internacional.
O ensino social da Igreja denuncia também as insuportáveis
injustiças provocadas pelas formas de apropriação indevida da
terra por obra de proprietários ou de empresas nacionais e internacionais, as vezes apoiadas por organismos do Estado, os
quais, pisando todos os direitos adquiridos e, não raramente, até
os títulos legais a posse do solo, despojam os pequenos agricultores e os povos indígenas das suas terras. (...)
Isto deve aparecer como o sinal da desobediência do homem
ao mandamento de Deus de agir como guardião e sábio administrador da criação (cf. Gn 2, 1 5; Sb 9,2-3). O preço desta desobediência pecaminosa é altíssimo. Com efeito, ela causa uma
grave e vil falta de solidariedade entre os seres humanos, porque
afecta os mais fracos e as gerações futuras (8). (...)
Com a injusta remuneração pelo trabalho realizado e com outras formas de exploração nega-se aos trabalhadores a possibilidade de percorrer "um meio concreto, pelo qual a grande maioria
dos homens pode ter acesso aqueles bens que estão destinados

ao uso comum, quer se trate dos bens da natureza, quer dos bens
que são fruto da produção" (9).

REALIZARUMA REFORMA AGRÁRIA EFECTIVA, JUSTA E EFICIENTE (...)
A doutrina social da Igreja é muito explícita e indica a reforma
agrária como uma das mais urgentes, a ser empreendida sem
demora: "Em muitas situações, portanto, são necessárias
mudanças radicais e urgentes, para restituir a agricultura e aos
homens dos campos o seu justo valor como base de uma sã
economia, no conjunto do desenvolvimento da comunidade
social"(1O).
Particularmente dramático, a este propósito, foi o apelo que
João Paulo II lançou em Oaxaca, no México, aos homens de governo e aos grandes proprietários rurais: "A vós, responsáveis dos
povos, a vós, classe no poder, que as vezes mantendes improdutivas as terras e escondeis o pão as famílias a que ele falta, a
consciência humana, a consciência dos povos, o grito dos pobres
abandonados, e, sobretudo, a voz de Deus, a voz da Igreja
repetem comigo: não é justo, não é humano, não é crista0 continuar com certas situações claramente injustas. E necessário pôr
em prática medidas concretas, eficazes, a nível local, nacional e
internacional segundo as amplas linhas traçadas pela encíclica
"Mater et Magistra".
E é claro que quem mais deve colaborar para isto é quem tem
mais podet"(l1). (...)
RESPEITAR
A PROPRIEDADE COMUNITÁRIA DOS POVOS IND~GENAS0
Magistério social da Igreja não considera a propriedade individual
corno a única forma legítima de posse da terra. Tem em particular consideração também a propriedade comunitária, que caracteriza a estrutura social de numerosos povos indígenas.
Com efeito, esta forma de propriedade incide tão profundamente na vida económica, cultural e política destes povos que
constitui um elemento fundamental da sua sobrevivència e do seu
bem-estar,oferecendo também um contributo não menos basilar
a protecção dos recursos naturais (12). (...)
A REFORMA
AGRÁRIA: UM INSTRUMENTO
DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
A
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REFORMA AGRARIA: UM INSTRUMENTO NECESSÁRIO (...) Uma
reforma agrícola, que assegure uma repartição diferente da terra,
representa um importante objectivo sobre o qual devemos cenlrar
a atenção, porque se trata de uma intervenção necessáriapara o
desenvolvimento harmónico da economia e da sociedade.
Uma agricultura em desenvolvimento aumenta o rendimento
dos agricultores, faz aumentar a procura de bens e de serviços
produzidos pela indústria e pelo terciário e reforça o poder de
compra mesmo daqueles que, embora vivendo nas áreas rurais,
não trabalham na agricultura.
Um efeito importante deste desenvolvimento é o refreamento,
do impulso migratório em direcção as cidades, da passagem de
mão de obra para outros sectores e das repercussões sobre a
urbanização e sobre o nível dos salários. (...)
Nos lugares onde subsistem condições iníquas e de pobreza,
a reforma agrária representa não só um instrumento de justiça

distributiva e de crescimento económico, mas também um acto
de grande sabedoria política.
Ela constitui a única resposta concretamente eficaz e possível, a resposta da lei ao problema da ocupação das terras. (...)

...

MAS TAMBÉM PARTICULARMENTE COMPLEXO E DELICADO (...) Um
programa de reforma agrária deve certamente prever objectivos
a curto prazo para obter resultados imediatos diante da gravidade
dos problemas sociais, garantindo que o acesso a terra satisfaça
plenamente esta exigênc~a.A médio-longo prazo, se a reforma
agrária se limitar a uma simples distribuição, o problema da luta
contra a miséria e o problema do desenvolvimento não ficam
todavia solucionados.
Para uma reforma agrária capaz de dar uma resposta concreta e durável aos graves problemas económicas e sociais do
mundo agrícola dos Países em vias de desenvolvimento, o
empenho em assegurar o acesso a terra constitui apenas a
primeira parte do programa. Este deve-se desenvolver no tempo,
prevendo intervenções oportunas para garantir o acesso seja aos
factores e as infra-estruturas que tornam possível um contínuo
melhoramento da produtividade da agricultura e da comercialização dos seus produtos, seja ao uso dos serviços sociais que melhorem a qualidade da vida e a capacidade de auto-promoção
das pessoas, e, portanto, também o respeito pelas populações
indígenas. Indispensável para o sucesso da reforma agrária é,
enfim, a plena coerência com ela das políticas nacionais e dos
organismos internacionais.

UMAADEQUADA

OFERTA DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS E DE
INFRA-ESTRUTURAS RURAIS A investigação é uma componente

essencial de uma reforma agrária verdadeiramente efectiva e eficaz, porque permite conseguir três objectivos essenciais: a oferta
de tecnologias apropriadas, o crescimento da produção e a proteqão do ambiente. É possível, hoje, eliminar o coritraste entre o
emprego de tecnologias adaptadas as empresas, a exigência de
estas últimas intensificarem a produção agrícola e a necessidade
de conservar os recursos naturais. (...)

A REMOÇÁODOS OBSTÁCULOS PARA O ACESSO AO CRÉDITO O acesso concreto ao crédito legal é outro problema que os programas
de uma reforma agrária devem enfrentar e resolver. Aqueles que
receberam as terras deve ser garantida a possibilidade de dispor
dos modemos factores de produção a preços razoáveis. (...)
Às várias formas de associação das empresas nascidas da
reforma, que têm o fim de administrar em comum os serviços produtivos, de adquirir colectivamente os factores de produção, de
comercializar unitariamente os produtos, o crédito deve ser facilitado e encorajado.

OS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTüRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Contemporaneamente a realização de serviços e de infra-estruturas de interesse directo para a produção agrícola, os programas
de reforma agrária devem prever significativos investimentos na
saúde, na instrução, nos transportes públicos, no abastecimento
de água potável. (...)
A sua utilidade não se limita aos agricultores e seus familiares,

O acesso concreto ao crédito legal
é outro problema que os programas
de uma reforma agrárii devem enfrentar
e resolver. Aqueles que receberam as terras
deve ser garantida a possibilidade
de dispor dos modernos factores
de produção a preços razoáveis

mas beneficia toda a população, criando as condições necessárias
para uma diferenciação das actividades produtivas, por um crescimento do rendimento geral produzido localmente e por uma consequente contenção do fenómeno do despovoamento.
A presença adequada destes serviços é, portanto, uma
condição necessária para a luta contra a pobreza das áreas rurais
e para limitar os ciistos económicos e sociais da urbanização.
Através da reforma agrária deve-se, portanto, realizar todos os
esforços para aumentar nos campos a acessibilidade, a disponibilidade, a aceitabilidade e a conveniência dos serviços públicos
e das infra-estruturasde utilidade pública.
Isto vale em particular para a saúde: o acesso as estruturas
sanitárias de base E! aos hospitais, uma vasta educação sanitária
e a disponibilidade dos remédios simples e económicos são de
extrema importância para reduzir a mortalidade e o índice de
doenças.
A propósito de serviços, deve-se reservar a máxima prioridade as intervenções tendentes a garantir, por igual aos homens
e as mulheres, o acesso a escolaridade obrigatória e a sua extensão aos níveis secundário e superior.
Nestas condições, de facto, a instrução e a formação profissional não só oferecem a cada indivíduo os meios para poder
desenvolver o máxiino possível as suas proprias potencialidades,
mas tornam-se também os factores determinantes da mudança
de atitudes e comportamentos, necessária para poder enfrentar,
sem custos excessivos, a complexidade do mundo de hoje.
Poder-se-ia supera.r assim a ideia que leva a considerar a
instrução como uma despesa de simples consumo e não como
um investimento social.

Notas:
(1) Emblematico a este propósito é o episódio da vinha de Nabot (cf 1 Re 21)
(2) Direito natural porque, segundo o Magistério da Igrela, ele deriva da natureza

peculiar do trabalho humano e da 'prioridade ontológica e final de cada ser liumano em
relação a sociedades" Joao XXIII. "Mater et Magistra': 106.
(3) Concilio Vaticano 11, "Gaudium et Spes': 71 b,
(4) João XXIII. "Mater et Magistra", 96.
(5) ' A tradição cnstã nunca defendeu tal direito como algo absoluto e intocavel,

pelo contrario, sempre o entendeu no contexto mais vasto do direito comum de todos
a utilizarem os bens da criação inteira: o direito a propriedade privada está subordinado ao direito do uso comum, subordinado ao destino universal dos bens", Joao Paulo
11, "Laborem Exercens': 14.
(6) Cf. Summa Theologiae, 11-11, q. 66, ar!.".
(7) Paulo VI. "Populorum Progressio': 23.

UMAPARTICULAR ATENÇAO AO PAPEL DA MULHER As políticas ten-

,

dentes a favorecer o acesso as modernas tecnologias e aos
serviços públicos devem prestar uma atenção particular a posição
crucial que a mulher ocupa na produção agrícola e na economia
alimentar dos países em vias de desenvolvimento.
Nestes países, embora com diferenças sensíveis de lugar
para lugar, as muli-leres fornecem mais de metade do trabalho
empregado na agricultura; além disso, é sobre elas que recai,
geralmente, a plena responsabilidade da produção dos alimentos
para o sustento da família (13).
Apesar disso, siio bastante marginalizadaspor graves formas
de injustiça económica e social. 0 s próprios programas de reforma agrária consideiam as mulheres pelo trabalho doméstico que
desempenham, e não como sujeitos de actividade produtiva. As
leis privilegiam o homem ao conferir-lhe o direito de propriedade
da terra. O sistema educativo tende a antepor a formação dos
rapazes a das raparigas.
Considerando esta realidade, é essencial para o sucesso
dos programas de reforma agrária a preocupação de garantir a mulher um direito efectivo a terra, uma atenção concreta as suas exigências por parte dos serviços de assistência
técnica, uma maior e melhor educação escolar, um mais fácil
acesso ao crédito, a fim de melhorar a qualidade do seu trabalho, de reduzir a sua vulnerabilidade as mudanças na tecnologia, na economia e na sociedade, e de aumentar as
ocasiões alternativas de ocupação (14). (...)

(8) A degradação do ambiente material conduz, substancialmente, a degradaçao

do 'Quadro humano que o homem não consegue dominar, criando assim para o dia de
amanhã um ambiente global que poderá tornar-se-lhe insuportável Problenia social de
envergadura. este. que diz respeito a inteira familia humana': Paulo VI, "Octogesima
Adveniens': 21. Pelo contrário. o homem deve trabalhar sabendo ser herdeiro do trabalho de gerações e, ao mesmo tempo, co-artifice do futuro daqueles que virão depois
dele no suceder-se da história': João Paulo 11. 'laborem Exercens': 16.
(9) João Paulo 11, "Laborem Exercens': 19.
(10) Ibid., 21.
(11) João Paulo 11. Discurso aos índios do México, Cuilapan Oaxaca. 29 de Janeiro
de 1979. Sobre o tema da reforma agrána, o Papa João Paulo I1 inteweio em diversas
ocasiões. no Recife. no Brasil, a 7 de Julho de 1980; em Cuzco. no Peru, a 3 de
Fevereiro de 1985. em Iquitos. no Peru, a 5 de Fevereiro de 1985, em Lucutang.3, no
Equador, a 31 de Janeiro de 1985; a Quito, no Equador, a 30 de Janeiro de 1985; no
Discurso aos Bispos Brasileiros em visita e '2d limina': a 24 de Março df? 1990; em
Aterro do Bacanga - São Luis. no Brasil, a 14 de Outubro de 1991. no Discurso aos
Bispos Brasileiros em vista ':ad Iimina': a 21 de Março de 1 995.
(12) "Nas sociedades economicamente menos desenvolvidas, o destino cornum
dos bens é frequentes vezes parcialmente atendido graças a costumes e tradições
próprias da comunidade, que asseguram a cada membro os bens indispensaveis':
Concilio Vaticano 11, "Gaudium et Spes': 69b.
(13) Acerca da importância da posiçao que, nos Paises em vias de deseni~olvimento, a mulher ocupa nos processos de produção e translormação dos produtos agricolas, vela-se: FAO. "Socio-Polibcal and Economic Environment for Footí Sec~inty':
Roma, 1996. par. 4.3.
(14) Cf. Joao Paulo 11, "Carta as mulheres': 29 de Junho 1995.

Podemos descobrir todo o Islão nestes três curtos capítulos,
reunidos por Louis ~ a s s i ~ h osob
n o título Jardins e
0 s textos foram primeiro escritos, em 1939, para serem
lidos na Rádio-França, no Pátio das Conversas, sobre a
<(Situação do Islão,,. Tinham sido pedidos a Louis
Massignon, então Professor no Collège de France, onde a
sua autoridade neste domínio ultrapassava fronteiras. Foram
publicados no primeiro caderno do Nouveau Commerce, em
1963. O próprio Louis Massignon os reunira já com essa
intenção.
Hoje mais do que nunca, nestas poucas páginas, o leitor
poderá beneficiar da abertura de Louis Massignon ao Islão,
feita num primeiro momento através do mestre de pensamento, do testemunho da verdade do mártir e do místico AlHallaj.
No próprio mundo islâmico Louis Massignon foi considerado como um mestre e no mundo inteiro reconhecido como
o pioneiro do encontro entre o Cristianismo e o Islão. O seu
percurso de sábio e de cristão foi ontem exemplar. Hoje é-o
ainda mais.

E MESQUITAS
NO ISLÃO
J(

Visitemos em primeiro lugar OS dois oásis que este
deserto desvela para repouso dos olhos e paz da
alma: um jardim e uma mesquita. Em árabe, as duas
ideias estão estreitamente ligadas: em Medina, a
mesquita onde o Profeta está enterrado chama-se o
rawda, isto é, o jardim. Quer se trate do jardim de
Generalifo, em Granada, de Aguedal, em
Marraquexe, dos jardins do Cairo, de Damasco, de
Bagdade ou de Ispahan, a concepção muçulmana
do jardim impressiona-nos pela sua constância; é
essencialmente um lugar de devaneio que nos conduz para fora do mundo, E se tem as mesmas
árvores e as mesmas flores que Os nossosl este
tipo de jardim difere totahente dos jardins do
Ocidente,
I

Periguex, irnprernerie Fanlac. Le Nouveau Comrnerce, 1994
(Trad. J O S ~Rosa)

Para vos fazer partilhar da surpresa e do fascínio que se sente
ao entrar na atmosfera da cultura muçulmana pela porta do deserto africano e árabe, visitemos em primeiro lugar os dois oásis que
este deserto desvela para repouso dos olhos e paz da alma: um
jardim e uma mesquita. Por outro lado, em árabe, as duas ideias
estão estreitamente ligadas: em Medina, a mesquita onde o
Profeta está enterrado chama-se o rawda, isto é, o jardim. Quer
se trate do jardim de Generalifo, em Granada, de Aguedal, em
~arra~uexe,
dos jardins do Cairo, de Damasco, de Bagdade ou
de Ispahan, a concepção muçulmana do jardim impressiona-nos
pela sua constância; é essencialmente um lugar de devaneio que
nos conduz para fora do mundo. E se tem as mesmas árvores e
as mesmas flores que os nossos, este tipo de jardim difere totalmente dos jardins do Ocidente. No nosso jardim clássico, que
começa com o Império romano e continua com os Médicis e Luís
XIV, a finalidade é dominar o mundo a partir de um ponto de vista
central: grandes perspectivasconduzem até a linha do horizonte,
grandes lagos de água reflectem as lonjuras, enquadradas por
árvores impecavelmente talhadas, levando o olho, pouco a
pouco, a conquista de toda a região circundante. Em vez disto, no
jardim muçulmano, a primeira coisa que importa é uma cerca
isolando do exterior, e, em vez do interesse pela periferia,todo ele
se encontra no centro.
Este jardim é feito desbravando um bocado de terreno,
'vivificando' um canteiro de deserto para onde a água é conduzida; no interior de um recinto fechado muito alto, por cima
do qual a curiosidade não pode passar para o interior, encontramos todas as espécies de árvores e de flores que se adensam cada vez mais, a medida que se avança da periferia
para ao centro, e, neste, junto de uma fonte que brota em
repuxo, encontra-se o quiosque. Este jardim, ao contrário do
jardim clássico e do jardim paisagístico dos Japoneses,

procura o descanso do pensamento concentrado sobre si
mesmo.
A Mesquita, que é o lugar do culto público da comunidade
muçulmana, impressiona-nos igualmente pela sua diferença
em relação ao local de culto cristão, a igreja, mesmo quando os
seus construtores tomaram de empréstimo a igreja os materiais talhados e os motivos decorativos. A mesquita começou por
ser a céu aberto e, geralmente, tem um grande pátio central,
mas os muros exteriores são fechados, sem as aberturas para
conduzir a luz, que são os vitrais das catedrais, e entra-se só
depois de se ter passado pelo banho das abluções rituais.
Existe nela uma cátedra da verdade, mas este móvel, sem
lugar fixo, foi relegado para um plano secundário, porque os
crentes agrupados em filas paralelas, como soldados, devem,
durante a oração, manter os olhos totalmente concentrados
numa única direcção, a de um pequeno nicho axial vazio, a
quibla, que aponta na direcção de Meca, lugar do sacrifício
anual de propiciação ao Deus de Abraão.
Se as portas de madeira são muitas vezes ornamentadas
e os fechos das abóbadas alternadamente sombrios e claros,
a nave permanecc?nua e despojada, sem as estátuas que
tornam as belezas do mundo o intermediário para elevar a
alma do adorador até o seu único Deus, porque a representação da figura humana está proscrita; as inscrições árabes,
isoladas, cobrem as paredes, comemorando a Lei de forma
rígida e solene. Enfim, em vez da torre do campanário elevase o minarete doncle surge a própria voz humana, substituindo o bronze inanimado pelo quíntuplo apelo quotidiano para
a oração canónica. Todo o interesse foi voluntariamente concentrado neste estilo despojado, na quibla, símbolo da orientação do coração para o Único.

de um polígono fechado como de um pentáculo mágico e
planetário.
Ao lado dos arabescos em estuque encontramos
mosaicos e, quando as paredes ou os soalhos são recebertos, tapeçarias. Estes mosaicos e tapeçarias aplicam um
princípio artístico que se pode chamar o princípio do brasão.
Não existem aí tonalidades esbatidas para passar de uma
cor a outra, porque contrastam, mas cinco cores no máximo
e cores mate, intensas, sem transparência nem perspectiva.
Tal como nos brasões, acima de tudo trata-se de afirmar os
contrastes. Os motivos tratados nos tapetes são quer canteiros de flores estilizadas quer animais em posição hierática.
Estas flores não são numerosas, contavam-se apenas cinco
espécies na Pérsia do século XV; quanto aos animais hieratizados, não são mais de três ou quatro, como o grifo e a
fénix. São, mais uma vez, agrupamentos arbitrários de escudos coloridos, de átomos decorativos. Nada há que melhor
ilustre a tese teológica que nega a permanência formal da
natureza do que a doutrina do brasão, com as suas
oposições brutais de cores e de metais nobres, e as suas flores e animais fantásticos 'petrificados'.
Acerca dos outros aspectos da decoração da vida,
poderíamos proceder a análises semelhantes: sobre os costumes que regulam as saudações e os cumprimentos, sobre
o corte das roupas, sobre os seus bordados a ouro folheado,
e mesmo sobre o tempero das refeições com condimentos
de sabor contrário e sem progressão. Toda a decoração
social culmina em dois aspectos que nos conduzirão ao
próprio li-miar do Livro da sagrada 'narração', salmodiada em
todo o mundo muçulmano, que se chama: o Alcorão.

0 ARABESCO
Noutros edifícios diferentes da mesquita, na arquitectura civil dos palácios e das casas privadas, a decoração
dos muros é menos estritamente controlada, mas aí dominam os mesmos princípios de estilo: a decoração artística
muçulmana não procura imitar o Criador nas suas obras
pelo relevo e o volume as formas, mas evoca-o, pela
própria ausência, numa apresentação frágil, inacabada,
perecível como uni véu, que sublinha, simplesmente, com
uma resignação serena, a passagem fugidia do que fenece,
e tudo é passageiro "excepto o seu rosto". A matéria do
artista é maleável, humilde, sem espessura: gesso, estuque
e a ornamentação que comporta incrustações em vez de
relevos. Quanto aos motivos, são formas geométricas, mas
formas geométricas abertas. E um chamamento, uma figuração sensível de uma tese teológica dogmática fundamental, a saber, que as figuras e as formas não existem em si e
são incessantemente recriadas por Deus. Deste modo,
encontramos polígonos entrecruzados, arcos de círculo
com raios variáveis, o arabesco, que é essencialmente uma
espécie de negação indefinida de formas geométricas
fechadas, que nos proíbe contemplar, como fazia o pensamento grego, a beleza de um círculo em si mesmo, a beleza

Para tentar compreender a influência do Alcorão, escrito
em árabe, e que fez do árabe uma Iíngua de civilizaçao para
centenas de milhões de almas, é preciso sublinhar os aspectos especiais da gramática árabe, língua semita, uma vez
que esses aspectos marcaram o estilo do pensamento
corânico. De si mesma, a língua árabe coagula e conderisa
com um endurecimento metálico, e por vezes uma refulgencia de cristal, a ideia que quer exprimir, sem ceder ao sujeito
falante. Elíptica e gnómica, descontínua e entrecortada, a
ideia brota da ganga da frase como faúlha do sílex. Já a
escrita árabe nos sublinha esta densidade: das palavras, ela
apenas mostra o 'corpo', as consoantes, as únicas escritas a
negro sobre a linha; enquanto que a 'alma' das palavras, a
sua vocalização e entoação, apenas é facultativamente
grafada (e, outrora, a vermelho) fora da linha. Esta fisionon~ia
de contrastes condensados foi imposta pela literatura árabe
a retórica de todos os povos muçulmanos.
Eis alguns exemplos, tomados de empréstimo a poesia
profana e amorosa, onde a ideia foi condensada, enquanto
que nas nossas línguas árias seria explicitada:
Não mais necessidade de archotes no quarto que tu visitas
(Ibn al Mu'adhdhal)

Ah! Não cumpras tua promessa de me amar, por medo que
venha o olvido
(Ibn Dâwoúd)
Pensa no Vizinho primeiro, depois na casa (trata-se do
Paraíso)
(Râbia)
Queria vencer em ti meu desejo, mas é o meu desejo que o
arrebata
(Motanabbi)
Invocar-te-ia: "És Tu': se Tu não me tivesses dito: "Sou Eu"
(alusão a Fathia do Alcorão)
(Hailâj)
Se tal é a forma gnómica das frases árabes no Alcorão, a
sua salmodia acentua igualmente a elegância sóbria e sentida do canto árabe primitivo, o do condutor de camelos, hâdii.
Se as melodias, na cristandade, tenderam muito rapidamente para a voz "plural" pela polifonia e pela harmonia, a
salmodia muçulmana tradicional conserva o ritmo consonântico instantâneo, sonoro ou abafado, sem duração, dos
instrumentos de percussão, dificilmente colorido por vocalizações, ultracondensada, sempre monocórdica.
O texto do Alcorao apresenta-se como um ditado sobrenatural, registado pelo Profeta inspirado; simples mensageiro
encarregado da transmissão deste depósito, ele sempre valorizou a forma literária como prova soberana da sua inspiração profética pessoal, milagre de estilo superior a todos os
milagres físicos. O Profeta Maomé, e depois todos os muçulmanos, veneram no Alcorão uma forma perfeita da Palavra
divina; se a Cristandade é, fundamentalmente, a aceitação e
a imitação de Cristo, antes da aceitação da Bíblia, o Islão, ao
invés, é a aceitação do Alcorao antes da imitação do Profeta.
Vinte e cinco anos depois da morte do Profeta, quando os
últimos sobreviventes dos grandes Companheiros, divididos
por uma vendetta, quase chegavam a vias de facto, bastou a
um dos partidos erguer ao alto alguns exemplares do Alcorão
contra a ponta das lanças, em Siffin, para se obter a trégua
que conduziu a uma arbitragem entre 'Ali e Mo'awiya. [O
Alcorão] é o único intermediário a invocar junto de Deus,
para conhecer a Sua vontade. O texto dos seus 114 capítulos, compreendendo 6226 versículos, permaneceu intacto
desde há treze séculos - Otman editou dele uma recensão
oficial, cujas consoantes não modificáveis, aqui e ali podem
ser vocalizadas de várias maneiras - constitui essencialmente o Código revelado de um Estado supranacional. Um
Código, porque ele lembra aos crentes o pacto primitivo da
humanidade com o seu Senhor e o juízo atemorizador que a
espera, o decreto que a predestinou e a sanção que a
ameaça.
Em breves anedotas históricas, alusões quer ao passado
dos Judeus e dos Cristãos quer ao das tribos árabes quer
ainda a actualidade política, o texto faz entrever profetas
descorihecidos, incrédulos castigados; promulga também
toda uma série de prescrições sociais, as fórmulas confessando o Deus único, a oração ritual quotidiana, o jejum
anual, o dizimo esmoler, a peregrinação a Meca, com as

regras de estatuto pessoal, o casamento e as sucessões.
Mas este livro não é apenas um código; pertence aquele
género muito raro de livros que abre uma perspectiva sobre
os fins últimos da linguagem, que não é uma simples ferramenta comercial, um brinquedo estético ou um moinho de
ideias, mas que pode ter influência no real, e, entortando um
pouco a sintaxe, como um avião sobre a asa "descola" da
terra.
Tomemos o seu primeiro capítulo, a surata al-Fâthia, pela
qual "se abre" o Alcorão. Primeiro darei dele a tradução
francesa, depois o texto árabe. A tradução não é minha;
preferi tomar a de um amigo muçulmano, persuadido de que,
para um texto religioso, a tradução de um letrado crente,
como Mahmoud Mokhtar Pacha tem todo um outro tom.
Eis primeiro a tradução de acordo com Mokhtar Pacha,
(depois da invocação para ser preservado do mal):
Em Nome de Deus, o Clemente,
o Misericordioso.
Louvor a Deus, Senhor dos Mundos.
O Misericordioso cheio de Clemência.
O Árbitro do Dia do Juizo.
A Ti só nós adoramos
e de Ti só imploramos ajuda.
Dirige-nos na Senda da Salvação.
Na Senda do que
Tu encherás dos Teus Favores.
Dos que jamais incorreram na
Tua Desgraça e que de modo nenhum
se perderam.
Depois o texto árabe, salmodiado:
.<BismilLâhir Rahmânir Rahim.
Elhamdu li1 Lâhi rabbil'âlamin.
Errahmânirrahim.
Mâliki ya wmiddin.
Yyyâka na 'budu wa iyyâka nansta'in.
Ihdinas sirâtal mustaqim.
Sirâtalladhina an'amta 'alayhim
ghayril maghdibi 'alayhim
wa Iâddâllin.,)
Existe aqui aquela apresentação descontínua e sincopada do pensamento, que se encontrava-se já nos Salmos
hebraicos, e aqui atingiu uma densidade ainda mais forte.
Eis agora outros versículos retirados do Alcorão nos
quais se pode degustar, igualmente num grau superior, as
características oferecidas pelos excertos de poesia muçulmano-árabe que vos citei no início.
Que recordação, para aquele que tem aí o coração, e
sabe prestar atenção, quando viu. (50,36)
O edifício que convém construir no seu coração deve <'.ser
fundando sobre a piedade para com Deus, e não sobre uma
terra que esboroará': (9,110)

Na peregrinaçi20, 'hão é o sangue, nem a carne das vítimas, é a piedade que sobe até Deus" (22,38)
"Uma palavra de afecto que perdoa vale mais do que uma
esmola que fere" (2,265)
"Os malvados são como cativos, mudos, surdos, errantes
que avançam as apalpadelas sob o clarão dos relâmpagos,
que seguem uma miragem, navegadores engolfados numa
vaga tenebrosa, a tal ponto que nem se apercebem da sua
mão saindo da água (24,39), passantes apanhados por um
vento glacial, a sua casa é tão frágil como teia de aranha. No
último dia estes maus em vão pedirão aos bons: (tal como as
virgens loucas e as virgens sábias): Ouvi-nos, emprestai-nos
a vossa luz!" (57,13)
Da água vivificante da terra estéril, do fogo produzido
mesmo com madeira verde, dos pássaros chamados pelo
seu tratador, o Alcorão cria parábolas da ressurreição final;
parábolas dificilmente figuradas, como que com relâmpagos.
Precisemos agora que o Alcorão é o primeiro texto árabe
conhecido que foi redigido em prosa e não em verso.
Enquanto as línguas primitivas permanecerem magicamente
cativas do ritmo poético elas não podem conceber puramente a ideia, não podem tornar-se línguas de civilização.
Não é sem razão que o Profeta árabe denunciava os poetas
do seu tempo como "possessos". A rima e o metro paralisam
a libertação do pensamento, cativo da mnemotécnica. A
invenção da prosa liberta o pensamento das exigências
métricas, das cesuras, das cadências. Evidentemente, o
Alcorão contém, sobretudo no início cronológico da sua
notação, muitas pas-sagens em prosa rimada, mas a rima
interrompe-se quando o pensamento o exige, e [este] não
torna a pedi-la.
A segunda originalidade do Alcorão, é o seu carácter de
admonição insinuada para fazer reflectir, nas entrelinhas, em
uma intenção rectora, [que resta] para além da voz do mensageiro transmissor: um texto "inspirado".

Da água vivificante da terra estéril,
do fogo produzido mesmo com madeira
verde, dos pássaros chamados pelo seu
tratador, o Alcorão cria parábolas
da ressurreição final; parábolas dificilmente
figuradas, como que com relâmpagos.

1

A solidão
torna-nos doentes?

Mme. F.: ((Vocêjá se deu conta disto?
únicas pessoas a quem falo, pagoIhes. A si, ao cabeleireiro, ao cinésoterapeuta...,) E raro que a solidão
venha para a boca da cena, mas ela
quase sempre lá está, nos bastidores
de todo o lamento. E quer ela seja a
causa quer seja o efeito, a maior parte
das vezes estão-lhe associados certos
sintomas.
Desde logo a necessidade de
<(alguémcom quem falar)). Citado por
Freud, dizia um rapazinho, atemorizado pela escuridão: <(A partir do
momento em que alguém fala, torna-se mais claro.,> A própria linguagem
sofre com a ausência de uma interioridade privilegiada. Mesmo se a
primeira vista nada existe em comum
entre uma solidão escolhida para ficar
livre e aquela de que se padece, a dos
jovens que esperam que qualquer
coisa lhe aconteça e a dos velhos que
temem que qualquer coisa Ihes aconteça, todos os 'solitários' falam de
outro modo (autrement), como se não
se dirigissem aos outros, mas continuassem a falar consigo mesmos, perante os outros. O seu discurso, fechado, não supõe qualquer resposta: é
um estar-aí-a-falar, sem mais.
Para quem vive só, o imprevisto e, portanto, a desordem - não é a
promessa de felizes surpresas, mas
uma ameaça. E preciso, pois, proteger-se dela, fechar-se numa certa
ordem, em programas. Tudo o que vier
distrair, renovar, apenas 'perturba'. E
cem vezes mais fácil marcar ou alterar
o encontro de um responsável muito
ocupado, do que o de um ocioso
solitário. Porque o grande inimigo é o
tempo vazio. Tudo se organiza para
que tudo leve tempo. Graças a isto,
claro, os outros enfadam-se e desencorajam. A solidão isola. E, pior ainda,
todas as actividades culturais ou beneméritas perdem o seu interesse
AS

próprio desde que passaram a ter apenas a função de ocupar o tempo. São
como aqueles actores secundários
muito bons que, depois de se terem
tornado vedetas, já não valem nada.
A luta contra o tempo tem também
como consequência uma curiosa
"insónia". Muitas vezes as pessoas
sós - e que não trabalham - deitam-se e levantam-se cada vez mais
tarde. Há aqui, claro, o medo do sono
(e da morte) que a solidão exaspera.
Mas também podemos supor que a
partir de certa hora da noite se
apazigua o sentimento de ter sido
excluído da vida. A noite os outros
dormem, não fazem nada de interessante. Já não se está excluído, mas
livre. A leitura, a música, a televisão,
claro, mas também a arrumação da
casa, lavar e engomar da roupa, tudo
aquilo que durante o dia se era incapaz de fazer adquire subitamente um
sabor novo, que se prolonga até o
mais tarde possível. Aqueles que
vivem sós representam uma viva
afronta para os outros. E ajudá-los não
serve para nada: toda a intervenção,
sentida como ameaça, tem todas as
possibilidades de reforçar os organizadores defensivos que se prendia
anular. Podemos ter então a tentação
de atirar-lhes com as culpas e de Ihes
lembrar que a solidão é a condição de
todos nós. Pois é bem verdade que, as
vezes, o estado de solidão é menos
importante do que o sentimento de
solidão.

O Convento
dos Dominicanos
em Lisboa
O local e o projecto
"A ausência de referências urbanas
próximas, num local em transformação, onde se previa apenas a construção de uma via rápida em viaduto
sobre a Rua João de Freitas Branco,
conferiu ao terreno um carácter
abstracto. Esse carácter permitiu que

o projecto se autonomizasse estabelecendo-se a regra para definir a envolvente próxima através dos acessos,
funções e volumetria. Neste sentido, a
densificação de construção na parte
Norte do terreno permite a caracterização dos espaços públicos e a identificação dos acessos a cada parte do
conjunto: igreja, residência conventual, residência universitária, centro cultural. Sobre a Rua João de Freitas
Branco, propõem-se acessos de peão
ao centro cultural e ao convento
através de uma plataforma de nível
que estabiliza os volumes na sua articulação com a forte pendente da via."

O Núcleo Religioso
O núcleo religioso, do convento dos
dominicanos em Lisboa, organiza-se
em torno das actividades vitais da
ordem religiosa, articulando em seu
redor as diferentes vertentes sociais
que caracterizam os dominicano: a
abertura a cidade e ao mundo, a vertente universitária e do conhecimento,
o acolhimento ao estudante e investigador, a comunhão dos espaços litúrgicos com o visitante.
Desta forma o núcleo conventual
apresenta na sua estrutura, a complexidade formal de um aglomerado
urbano e a simplicidade de uma estrutura funcional, na multiplicidade de
espaços, articulados entre si, e percorridos por eixos.
A organização espacial dos vários
elementos que o compõem assenta
em três elementos geradores ou estruturadores: o eixo de carácter simbólico, o eixo de circulação e os espaços
públicos e semi públicos, que balizam
os vários núcleos.
O eixo estruturador da lógica geral
do edifício, atravessa-o longitudinalmente, ligando todos os espaços
nobres: a igreja, o claustro, o vestíbulo, a sala capitular, a biblioteca e o
centro cultural. Estes espaços beneficiam para além de uma ligação física
directa, de uma possibilidade de visualização mútua através do uso de vãos
alinhados neste percurso.
Paralelo a este eixo, e mais perceptível do exterior, um outro liga,

directamente, a entrada principal a
igreja, sendo marcado por um volume,
que funciona corrio galeria e nos cria
surpresas em termos visuais, através
de vãos direccionados a pontos exteriores da envolverite.
A circulação principal estende-se
perpendicularmente aos eixos estruturadores. Partindo de um ponto médio
na longitudinalidade do complexo,
desenvolve-se o vestíbulo, a escadaria
principal, o acesso aos quartos e
jardim sendo a inf.ersecção deste eixo
com o eixo estrutural o centro
geométrico do cornplexo.
Os espaços pijblicos e semi-públicos são uma constante no edifício,
quebram-no e segmentam-no, gerando áreas a descoberto privadas e pertencentes a cada módulo funcional.
Resulta desta forma o efeito microurbano do recorte do complexo, a
interacção entre volumes e entre interior exterior. A permeabilidade da luz
fica desta forma também controlada,
tendo quase todos os espaços uma ligação ao exterior, desde os pisos mais
elevados a cave.
Eixos, volume:; e espaços abertos:
resultam numa forma dinâmica, aliada
a racionalidade e pureza geométrica
dos corpos, criando um organismo
funcional.
Lisboa, 26 de Maio de 2001
Luís Mário Teixeira
Pedro Telles

No princípio
era a Poesia!
Falésias da Utopia é o sonho tornado
realidade! O sonho de um poeta
madeirense que viu a luz do dia nos
finais do ano 2000. Este primeiro livro
de poesia de Medina de Gouveia
(pseudónimo) tem a chancela da Arkê
Editora. Por entre os muitos poemas
germinam desenhos de Licínia Costa.
Poemas e desenhos traçam a verdade
que vai no íntimo de cada um dos protagonistas. Revelar-se... acto de coragem!
Importa, neste momento, falar da

poesia de Medina que nos é oferecida
no Falésias da Utopia. Mais do que
falar, importa ler e escutar a sua poesia! Ao longo de anos, Medina foi
laboriosamente
guardando
os
momentos de inspiração, porque "A
poesia vem quando quer, / Como quer
/ E quando entende" (pág. 69). Numa
atitude de humildade, o poeta recebe
o dom que transmite; faz-se portador
de um tesouro que não é seu: "Como
um dom inesperado que nos surpreende, / Toma conta de nós / E nos
quer a sós / Para manifestar a sua
aparição!" (pág. 69). Diante desta
consciência, Medina oferece-nos o
melhor que tem: a sua rara sensibilidade e experiência de um olhar atento ao devir constante da vida. Uma
busca permanente entre interior e
exterior, num diálogo autenticamente
cósmico entre coração e universo.
Palavra e palavras colocadas com
mestria são o retábulo perfeito que
este poeta madeirense nos dá.
A obra poética, assim como a sua
interpretação são da esfera íntima, ou
seja, o poeta, nas linhas que escreve e
naquelas que de forma invisível deixa
antever, expõe o seu interior, o seu
mundo mais resguardado. "São os
sonhos que as palavras dizem, /
Escritos na alma, i Desnudados" (pág.
103). Aquele instante ... aquela palavra
perdida ... aquele momento único ... são
captados e vertidos para o papel na
certeza que muito ainda escapou por
entre os dedos do poeta.
Para onde dirige Medina o seu
olhar? Para o amor da pessoa
amada? "Porque tão perto é o bater
dos nossos corações, / Tão perto é a
verdade do nosso amor, / Tão perto é
quanto nos amamos / E abatemos
todo o temor!" (pág. 19). Para a
beleza do mar, da praia, dos
bosques? "Esta gota de mar que contemplo / E um pedaço da alegria e da
tristeza / Que me leva o vento!" (pág.
117). Medina contempla o seu passado e revisita a criança que foi: "A
criança I Que eu fui / Naquela redoma
/ - Floresta de sonhos / Me marulhavam ..." (pág. 83) e nessa longa
imagem (ou mesmo viagem - em
sentido agostiniano) como num espe-

lho, encontra Aquele que o encontrou: "Ouço um murmúrio de palavras
santas, / Desço ao profundo de mim,
/ Vou devastando ilusões ... i E
procuro ... / Entre dúvidas perdidas I
Aquele que é mais profundo / Que o
profundo de mim!" (pág. 96).
Não posso deixar de referir a presença da Ilha no imaginário poético de
Medina. Mais do que a presença no
seu imaginário é a presença desta na
sua vida. A Ilha desencadeia toda lima
amálgama de sentimentos, de
palavras fortes e verbos imperativos:
"Sentado, ergo a fronte nesta boa ilha.
/ Horizonte sisudo e de perfil vigoroso
/ Dá a terra leite em parto doloroso!"
(pág. 89). Esta Ilha repleta de falésias,
de visões e de sonhos utópicos é a
terra por onde caminha a procura de
esperança e de desejos: "Ilha i/ Porção
de terra e de esperança 1 Rodeada de
mar e de sonho I Por todos os lados! /
[..I Ilha / Porção de ânsias e desejos i
Rodeada de utopia e formosura I Por
todos os fados 1 Por todos os lados!"
(pág. 125). 0 s pés do poeta vagueiam
por caminhos sem fim, por entre ondas
e mares, por entre florestas e continentes desconhecidos e, como o
próprio diz: "Quem me dera ser o
vento / - Penso no meu interior - I
Para voar sem intento / Em busca do
meu amor!" (pág. 79).
Medina de Gouveia percorre a vida
nos seus mais diferenciados instantes,
na busca de um sentido, de uma
Verdade transcendente ao humano,
mas ao mesmo tempo, uma Verdade
imanente, uma Palavra que no
Princípio era e que se tornou "Apenas
um Deus-Criança, em humilde e carnal
humanidade!" (pág. 135). A Alegria de
estarmos juntos para celebrar "Onde o
divino se vestiu de humano" (pág. 62)
é a Alegria do Princípio que o poeta
partilha com cada um que se abeira da
sua fonte, da fonte poética e como
água derramada na abundância do
tempo, a poesia de Medina inebria a
nossa alma sedenta de amar!
José Manuel Correia Fernandes
jmcf @aeiou.pt

da tua face
Maria Adelaide Pinto Correia

i

aminhando todos nós mais sozinhos
porque morreu o Hermínio,
o mais formidável pagão que eu conheci, admirei e amei,
de cujo manancial editor saiu a luz enorme parte da poesia
portuguesa actual. Caíu na terra assim, quase sem aviso,
como as grandes árvores sob a ventania. Portugal devia
estar ostensivamente de luto.

Assim, até me envergonhava se tivesse ânimo para divagações. Dou-vos de presente a homilia da Festa de S. Pedro
2001, de um prior em zona rural.
"Em honra de S. Pedro, o Padroeiro
festa a nossa Freg-ia'':

está em
--

"As festas de S. Pedro nesta terra são devidas, em
primeiro lugar, a esse homem que disse um dia a um pobre
que lhe vinha pedir esmola: "Dinheiro eu não tenho. Mas
digo-te: Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda! (*)
Estas festas de S. Pedro, de ano em ano, não deixam de
estimular a população, na esteira do Padroeiro. Ouvimos a
mesma voz: "LEVANTA-TE E ANDA!!". E assim se inventam
maneiras renovadas de dizer a nossa fidelidade ao passado
e ao presente.
Na inauguração, há três dias, descobrimos duas novidades de que me vou servir agora como chaves para abrir a
Bíblia e actualizar a mensagem que lá vem.
A primeira novidade-chave é a estátua da mondadeira.
A segunda novidade-chave é o coraçio, adoptado como
tema pelas marchas populares de 2001.
Não se pode entrar na Bíblia sem chaves. Vamos ver se
estas servem.

As estátuas - temos aqui, na igreja - lembram pessoas que
nós adoptamos como modelos. S. Pedro foi adoptado pelos
nossos antepassados como padroeiro. Pelo prestígio de ter
sido o I V a p a , mas tambem por esse Papa ser pescador,
como muita gente do litoral, tal como nós. Santa Maria,
Nossa Senhora, foi escolhida por ser mãe de Jesus, e
tambem por ela ser mulher e servir a aspiração de todos os

que são a favor do reconhecimento da dignidade da mulher.
E porque não dizemos a Santa Mondadeira?
Toda a pessoa pode ser santa.
Toda a pessoa é feita a imagem de Deus. Toda a pessoa
é imagem de Deus.
Que esta estátua, plantada perto da igeja, nos diga sempre a dignidade humana das mondadeiras de todos os tempos.
Que esta estátua nos diga o valor do trabalho em terra e
no mar.
Que esta estátua nos chame a reconhecer o valor de
todos os que trabalham pela justiça social.
A estátua da mondadeira é uma chave para compreender
a palavra de S. Pedro. Ao pobre que lhe pedia esmola, Pedro
respondeu "Olha para mim, levanta-te e anda':
Quando passarem ao lado da estátua da. mondadeira,
deixem-na dizer:
"Olhem para mim. Dinheiro não tenho. Levantem-se.
Trabalhem. Lutem". Como dizia Pedro.

Dizem que se trata do coração dos namorados. Aquele
que vibra, mesmo com a janela fechada e as cortinas corridas.
Tenham sempre os casais de todas as idades um coração
de namorados!
Coração foi preciso também para fazer o que fez Jesus a
Pedro. Lavou-lhe os pés. ( ** )
E preciso coração para lavar os pés dos outros, para lavar
a cara dos outros, para lavar todo o corpo dos outros, nos
hospitais, nos lares, nas casas; para tratar da higiene dos
doentes, dos idosos, das pessoas de quem, as vezes, não
gostamos muito. Jesus lavou os pés a Judas também.
Ter coração para lavar os pés, os corpos. Os corpos são
templo de Deus.
Quantas pessoas repetem esse gesto de Jesus! Devia-se
dizer mais. A T.V. devia dizer. A T.V. precisa tambem de
coração.
Meus amigos, se são precisas estátuas para nos lembrarmos da dignidade dos pescadores, das mondadeiras,
das mulheres, que se façam outras estátuas! Mas nunca
como esse homem que era devoto da imagem de Na.
Senhora de Fátima e batia na mulher!... Nunca seremos
devotos de nenhuma imagem. Só seremos devotos de quem
as imagens representam. Pedro, Maria, a mondadeira . ..
Quanto ao coração, que tenhamos sempre um coração
de namorados, prontos a lavar os pés dos outros ".

Citações das leituras da Missa deste dia:
(') Actos Ap. 3, 6
(**) João, 13, 11

I'EQUENOS

José Centeio
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José Tolentino Mendonça, <(DeIgual Para Igual,,, Assírio & Alvim, 2001.

oderia sentar-me na cadeira de Van Gogh, revisitar por
momentos esses sonhos de infância gerados pela arte de
um velho cesteiro ou empalhador de cadeiras. Retiro cuidadosamente o cachimbo e o tabaco e sento-me bem no centro do exíguo quarto, mesmo em frente ao fio de luz que
espreita pela janela. De repente, chega-me aos ouvidos a
voz firme e doce de Brel e logo me imagino marinheiro em
Amesterdão, sonhando encontros cândidos com urna qualquer Madeleine, festejando com os amigos ou travestirido-me de D.Quixote contra os burgueses de Bruxelas. Quando
nada possuímos e apenas nos resta a força do amor, por
certo teremos um dia o mundo em nossas mãos.
Por entre a pequena frincha da janela posso imaginar os
campos de trigo, com ou sem ciprestes, ou agitação dos
cafés numa noite estrelada. Ou, se o coração se apertar,
imaginar essa ronda de prisioneiros que me incomodam,
sobretudo aquele que parece estar mais próximo de nós e
parece olhar-nos com um misto de ódio e de interrogação.
Quem será esse homem que quase nos obriga a desviar o
olhar?!
Quando já cansado, quase exausto de tantos sonhos,
posso finalmente repousar nesse leito rude e austero de
madeira tosca. E se porventura as insónias me visitarem, em
vez de chá de camomila poderei partir para a quietude de
um passado já distante, mas que teima em continuar próximo, lugares onde as vezes regressamos para nos refazermos das mazelas da vida. Essa quietude imagética, iconografia do silêncio, que encontro na poesia do José, também
Tolentino e ainda Mendonça. Essa paz interior que me
abraça e acaricia, brisa oculta que sobre mim sopra e me
segreda o quanto já vivi, inquiridora me pergunta a que distância deixei o coração ou que apenas me diz o quanto perdi
por não perceber ((uma palavra, uma jura, uma alegria)).
Estranha procura a nossa que nos sentirmos ((eçtranhamente pertoldaquelas coisas que buscamos muitole continuam, no entanto, perdidasldentro da nossa casa),!
Procurando ((Esses estranhos que nós amamosle nos
amam", ((De igual para igualltão desconheci dos^), ((saberemos então que significamlos intervalos do silêncio/onde o
silêncio é maior)).
Finalmente, tento entender o mundo para além da
pequena frincha, esse mundo de excluídos onde os gritos de
raiva são o silêncio da nossa indiferença. Sinto que aquele
quarto é demasiado exíguo e que o mundo de que faço parte
está para além do fio de luz. Finalmente a consciência!
Perdoem-me, mas desta vez apeteceu-me esboçar
alguns sonhos que o tempo de férias convida a continuar.
Dêem-lhes a forma que mais vos convier, pintem-nos das
cores que mais vos aprouver, e que estes simples esboços
- assim cada um o deseje - possam tornar-se obras de arte
durante algum tempo das vossas vidas. Por mais ínfimo que
seja valerá a pena. Bem Haja e boas férias.

Jost Tolentino Mendonça, =A que distância deixaste o coração,,,
Assírio & Alvim, 1998.
Aliredo Bruto da Co.jta, e exclusões Sociais',, Cadernos Democráticos,2%d1ção,
Fev 200 1,Gradiva.

Loures, 12 de Julho 2001

