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António Marujo

Vem de longe, a história da nossa
salvacá0. C O ~ ~ Ccom
O U homens
e mulheres tecidos no duro caminho
da confiança. Abraáo, Sara, Isaac, Jacob,
Moisés, David, Rute, Ester. Maria de Nazaré
irrisco" também nessa confiança e,
com Jesus, aprendemos que a confiança
se joga até ao fim.

1. Vem de longe, a nossa história da salvação. Nascemos a
procura de um Deus revelado pela promessa. Nascemos no
deserto, na tensão e também na violência. i'ilhos de Abraão,
dele bebemos o horizonte da busca, o olhar largo, o sentido
da busca de Deus. Uma busca depois concretizada num
povo e numa aliança, numa experiência de libertação e liberdade. E, finalmente, para nós, cristãos, uma história que se
plenifica em Jesus Cristo, pelo seu mistério de dádiva absoluta pela humanidade.
Vem de longe, esta história nascida da noite para a luz,
em sucessivas noites das quais surgiram dias, e que a
oração do precónio, na Vigília Pascal, nos recorda:
"Esta é a noite em que libertastes do cativeiro do Egipto
os filhos de Israel, nossos pais, e os fizestes atravessar a pé
enxuto o Mar Vermelho.
Esta é a noite em que a coluna de fogo dissipou as trevas
do pecado. (...)
Esta é a noite em que Cristo, quebrando as cadeias da
morte, se levanta vitorioso do túmulo (...)
Esta é a noite da qual está escrito: a noite brilha como o
dia e a escuridão é clara como a luz.
Esta noite santa (...) restitui a inocência aos pecadores,
dá alegria aos tristes; derruba os poderosos, dissipa os ódios,
estabelece a concórdia e a paz. (...)
Oh noite ditosa. em aue o céu se une a terra. em aue o
homem se encontra com'~eus:'
Vem de longe, a história da nossa salvação. Começou
com homens e mulheres tecidos no duro caminho da confiança. Abraão, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, David, Rute,
Ester. Maria de Nazaré arriscou também nessa confiança e,
com Jesus, aprendemos que a confiança se joga até ao fim.
Depois de Jesus - ele próprio um judeu, tantas vezes o
esquecemos -, nós, os cristãos, separámo-nos dos judeus,
os "nossos irmãos mais velhos", como já Ihes chamou o
Papa. Separação tantas vezes dolorosa, tantas vezes odiosa
e sangrenta, como uma família que se sabe indissoluvelmente unida mas tragicamente se divide.
Apesar da separação e apesar de muitas diferenças,
ligam-nos a profissão de fé no mesmo Deus único: "Shmá
Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad" (Escuta Israel, o Senhor
é nosso Deus, o Senhor é uno). Ligam-nos ainda a mesma
Palavra, um património espiritual comum, idênticas formas de
rezar, modos semelhantes de entender o mundo. Também
com os muçulmanos, que começaram por surgir entre comunidades de cristãos e judeus chamando-os a renovação da
experiência crente, a proximidade na fé é (deve ser) fonte de
entendimento e de busca do mesmo Deus essencial.

2. É nesta consciência que devemos encarar o conflito israe10-palestiniano. Apesar da sua marca política, o factor religioso tem aparecido a envenenar ainda mais esta guerra que
parece sem fim. Mas que o há-de ter: ela não é interminável
e, apesar dos séculos de violência que assolaram a região, a

paz será, um dia, morada de todos os povos daquela que
chamamos a Terra Santa.
E, aliás, por causa da terra (e também por esse factor religioso) que o conflito assume as suas características mais violentas. Num curto espaço de terra, numa pequena cidade - a
Jerusalém de há séculos - nasceram e vivificaram os três credos monoteístas. A Mesquita de AI-Aqsa está construída
sobre o Muro do Templo de Jerusalém, com a Basílica do
Santo Sepulcro a escassas centenas de metros. Nesta
mesma basílica, e noutros lugares ligados a vida de Jesus,
os espaços partem-se em mil e um recantos e capelas que
são uma montra da vergonha das sucessivas divisões, tensões e guerras entre cristãos. Aquele território concreto, lugar
onde tantos homens e mulheres descobriram Deus no mais
fundo de si mesmos, tornou-se, afinal, no mais desastrado
símbolo da incapacidade humana para dialogar e da falta de
vontade política para resolver os nossos dramas mais intensos.
Aqui chegados, já não é importante buscar os culpados:
o sangue vertido em Jerusalém ao longo de séculos misturou-se e é impossível distinguir quem mais sofreu. Ou melhor: sofremos todos, sofreu a humanidade. Claro que á maior
parte dos palestinianos vive, hoje, em condições miseráveis
e, em muitos casos, infra-humanas e que não é admissível
adiar mais a resolução do problema de um Estado para a
Palestina. Claro que Ariel Sharon teve culpa em atirar achas
para a fogueira, culminando a sua política insensata com a
decisão de construir um novo muro da vergonha. Claro que a
actual liderança palestiniana não cuidou de criar uma administração transparente e uma mentalidade de resistência
não-violenta a ocupação. Claro que Israel tem adiado, permanentemente, decisões fundamentais previstas nos sucessivos acordos ou resoluções das Nações Unidas. Claro que,
em 1947, os interesses dos países Cirabes fez com que ficasse adiado um futuro independente para os palestinianos.
Claro que...
Vivemos uma sensação do infindável. Um "cartoon" de
Luís Afonso na "Pública"dizia-o, em desenhos: um míssil disparado por Israel; a explosão; um palestiniano bombista; a
explosão; dois mísseis disparados por Israel; entre parêntesis: "(Continua)".
Estamos mesmo condenados a continuação deste absurdo? Dito de outro modo: quem dá o primeiro passo para a
paz, quem é capaz de primeiro estender a mão? Está visto
que a guerra não foi, não é, a resposta a violência. A violência palestiniana já mostrou que não resolve o problema e só
provoca mais ainda a ira israelita. A ira israelita já mostrou
que não resolve o problema e só provoca mais ainda a violência palestiniana. O embaixador de Israel em Lisboa afirmava, em Abril, que ninguém lamentava nem fazia manifestações quando morriam israelitas com os atentados palestinianos. E isso é verdade. Mas o problema é que, quando se
perde o discernimento e a capacidade de dialogar, só se
lamentam os mortos do nosso lado. Ora, neste conflito, como
em qualquer conflito, os mortos dos outros têm que ser também os nossos mortos. Esta matança só vai parar quando

israelitas e palestinianos - e todos nós - sentirmos que nos
matam alguém da nossa casa, da nossa família, do nosso
povo, quando se mata alguém.
A coragem de Yitzhah Rabin e de Yasser Arafat, ao
assinarem os acordos de paz em 13 de Setembro de 1993,
não tem hoje seguidores. A comoção atravessou-nos a todos
naquela tarde de Washington, em que Rabin sonhou o tempo
em que cada pessoa da região poderia "construir uma casa,
plantar uma árvore, amar, viver lado a lado, em dignidade,
como seres humanos". A comoção atravessou-nos quando
Rabin se voltou para os olhos de Arafat e disse: "Nós, que
lutámos contra vós, palestinianos, deixem-me dizer-vos, com
uma voz ela própria também ela comovida: Chega! Chega de
sangue e lágrimas. Chega." Essa comoção, quando Rabin
disse, citando o Eclesiastes, "Há um tempo para a guerra e
um tempo para a paz. O tempo da paz chegou", essa
comoção, temos que voltar a senti-la.
*

3. Há uma outra razão para que a guerra não páre: Israel e
a Palestina têm bons fornecedores de armas. E essa é uma
grave fonte da tragédia. O negócio do armamento continua a
ser poderoso, quando toca a hora de os governos decidirem.
Só o combate ao negócio das armas permitirá que o diálogo
volte a ser possível. Nesse sentido, deve merecer todo o
nosso aplauso a campanha, liderada pela revista "Além-Mar",
dos Missionários Combonianos, no sentido de pedir legislação para clarificar o negócio do armamento em Portugal. O
país não pode negociar com governos suspeitos de usar as
armas em algumas das guerras mais fratricidas da actualidade ou em descaradas violações dos direitos humanos.
Oxalá seja cumprida a promessa do presidente da
Assembleia da República, ao receber as quase 100 mil assinaturas da petição, de que a lei seria aprovada até ao fim da
sessão legislativa.

4. A realidade dos últimos meses mais do que justifica que a
VIRAGEM continue a debater os temas da não-violência e do
diálogo inter-religioso. Num momento, ainda por cima, em
que os dois temas se cruzam, em que a religião e as religiões
podem ajudar a criação de uma mentalidade pacífica e nãoviolenta. É esse o alcance da jornada histórica proposta por
João Paulo II para Assis.

5. A Europa vive um tempo triste. De repente, acordámos
todos com o fantasma da xenofobia e do medo do imigrante.
O que se passou na eleições presidenciais de França, o
crescimento da extrema-direita em vários países, o discurso
mais intolerante de diferentes protagonistas da acção políti-

ca, tudo isso nos deve preocupar. Mas deve igualmente
levar-nos a exigir uma forma renovada de fazer política e a
participar na discussão sobre novos modos de construir a
democracia. Como também a pressionar no sentido da maior
democratização das instituições comunitárias.
Por ocasião da cimeira de Sevilha, várias organizações
católicas portuguesas escreveram aos governos dos
Estados-membros da União Europeia dizendo que quanto
mais a Europa se fecha, mais a Europa sofrerá. Afinal, o que
aconteceu com os países do Sul - Grécia, Itália, Espanha,
Portugal - deveria levar-nos a meditar: foi a ajuda de outros
que nos ajudou a vencer o subdesenvolvimento, foi a integração e não a exclusão, que permitiram que, hoje, todos
façamos parte da mesma comunidade de nações livres. Não
podemos agora - nem os mais desenvolvidos, muito menos
países como Ponugal ou Espanha - querer castigar quem
nos procura para trabalhar. O acolhimento da diferença continua a ser um desafio para o país como um todo, mas também para cada um: os modos como se convive com o outro,
como se aceita o estrangeiro, como se paga ao imigrante,
são questões que determinam uma maneira de estar que
pode ser decisiva na capacidade de influenciar os outros.

6. Na retina de todos, ficam com certeza os rostos de alegria
de tantos timorenses, a bandeira de um novo país a flutuar no
mundo, os sonhos que se podem agora concretizar, os
receios da desilusão que também haverá. Timor nasceu.
Bem vindo a liberdade.

7. São cinco nomes: Rita Wemans, Emília Campos, Matilde
Meira, Mário Sarreira, Tiago Sousa. Em menos de dois anos,
este pequeno grupo que é o Metanoia sentiu de perto a morte
destes nomes e dos rostos luminosos que cada um deles era
para nós. Num poema que a frescura da Rita nos deixou,
escrevia ela: "Enchamos tudo de futuros1 como se eles
espreitassem1 das nuvens, ou estivessem1 a nossa espera
para nos dizer1bom dia e para esperarem1até chegarmos lá."
Na guerra, como na nova etapa que se abre para Timor,
como no mistério da vida e da morte, é essa vontade que nos
pode trazer um sentido: "Enchamos tudo de futuros." Algures,
nesses futuros, encontraremos restituída a inocência aos
pecadores e a alegria aos tristes, o derrube dos poderosos, a
dissipação dos ódios, o estabelecimento da concórdia e da
paz. Veremos então realizadas as promessas de felicidade e
de alegria que Deus tem para cada criança, para cada mulher
e para cada homem da única família humana.

Lisboa. 26 de Junho de 2002

Enchamos tudo de futuros
ComoSe
das nuvens, OU estivessem
a nossa espera para nos dizer
bom dia e para esperarem
até chegarmos /á
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Este texto propõe-se ser memória
da reflexão já realizada pelo Metanoia e,
desse modo, constituir-se como ponto
de partida para outras iniciativas
com o propósito de desenvolver,
no plano pessoal e colectivo,
pensamento e atitudes que abram
caminhos a paz pela prevenção
da violência, pelo reconhecimento
do(s) outro(s).

'Texto redigido a partir da reflexão da Sessao de Estudos do Metanoia,
de Fevereiro de 2002

Em 2000 e em 2002, o Metanoia - Movimento Católico de
Profissionais dedicou a sessão de estudos que anualmente
promove a reflexão sobre a não- violência. Aquando do
encontro de 2000, evocava-se a guerra do Kosovo e os acontecimentos em Timor para justificar a urgência da reflexão.
Em Fevereiro de 2002 foram os acontecimentos de 11 de
Setembro e a resposta dos EUA e seus aliados com a
invasão do Afeganistão a suscitar um retorno a problemática
da promoção de uma cultura de não-violência como forma de
precaver e lidar com os conflitos geradores de aniquilação e
morte.
Este texto propõe-se ser memória da reflexão realizada e,
desse modo, constituir-se como ponto de partida para outras
iniciativas com o propósito de desenvolver, no plano pessoal
e colectivo, pensamento e atitudes que abram caminhos a
paz pela prevenção da violência, pelo reconhecimento do(s)
outro(s). Recuperam-se neste texto os contributos dos convidados e as reflexões desenvolvidas pelos participantes nas
duas sessões de estudos, sem a preocupação do relato
exaustivo. Pretende-se dar conta da situação em que se
encontra a reflexão sobre a não-violência no âmbito do
Metanoia, evitando simplismos e referenciando as questões
que, pela sua complexidade, são objecto de debate e polémica. No actual estado do debate, revelou-se mais exequível a
estrutura por tópicos que, embora relacionados, não são
ainda susceptíveis de darem corpo a um texto articulado e
coerente. Aqueles que activamente contribuíram para a construção desta reflexão vão eventualmente discordar, de
opções e destaques que inevitavelmente procedem da subjectividade do autor, mas não é afinal da disponibilidade para
o diálogo entre diferentes subjectividades que se rasgam os
caminhos da compreensão?

1. Não é forçoso que a afirmação de si, assumindo mesmo
a forma de conflito e envolvendo a agressividade, gere a violência. Esta pressupõe o desejo de domínio e aniquilamento
do outro, o que não acontece com a conflitualidade que procede do reconhecimento das diferenças e mesmo dos antagonismos. Não vale a pena iludirmo-nos e cairmos em perspectivas ingenuamente pacifistas: agressividade e conflito
são inerentes a condição humana, foram condição da
hominização. A violência tem feito parte da História da
Humanidade desde os seus mais longínquos alvores. O que
a proposta da não-violência traz de novo é a possibilidade de,
sem negar a conflitualidade, precaver que esta, através de
um trabalho interior pessoal e comunitário, assuma a forma
de violência, de desejo concretizado de anulação do outro,
do diferente, do que nos mete medo. Trata-se de trabalhar os
desejos a partir do seu reconhecimento e não da sua
negação ou recalcamento. Admite-se que a Humanidade dispõe hoje de recursos materiais e espirituais que lhe permitem
prescindir da violência como forma de garantir a sobrevivência e que é possível a partir de um processo lento e difícil,

porque cultural, inaugurar uma nova era civilizacional de
humanização, de enriquecimento pessoal e comunitário
através do confronto e da compreensão do outro, do diferente, não mais entendido como uma ameaça. Hoje, já é possível pensar a evolução da Humanidade fora dos quadros da
violência.

2. Como é que as grandes religiões se têm relacionado com
a violência? Importa distinguir entre as religiões do sub-continente indiano e do extremo oriente que propõem a impassibilidade, a indiferença, como objectivos a alcançar, das três
grandes religiões monoteístas e messiânicas originárias do
Próximo Oriente. Enquanto as primeiras se propõem controlar a conflitualidade através do desenvolvimento de uma
espiritualidade pessoal que cultiva o desprendimento e a
impassibilidade face ao mundo e a história, as de raiz
abraâmica, embora sejam por princípio contrárias a guerra
têm-na admitido, e até promovido, ao longo da sua história.
O judaísmo, o cristianismo e o islamismo propõem-se intervir
na história concreta da humanidade, agir em prol de um
mundo que consideram mais conforme a revelação, anunciar
a verdade religiosa que detêm. Nessa medida têm, em diferentes momentos e circunstâncias da sua história, invocado
Deus para justificar a guerra, nunca assumindo uma posição
de defesa intransigente da não-violência. Registe-se, no
entanto, que foi igualmente no seu seio que a dominação e a
guerra foram mais seriamente questionadas e que a não-vioIência se constituiu como um quadro consequente e viável de
vida e intervenção social . Circunscrevendo-nos apenas ao
cristianismo, e apesar das diferentes teorizações sobre a
guerra nas igrejas Católica, Ortodoxa ou Reformadas, não
adianta ignorar a sua contemporização ou mesmo legitimação da violência. Só conhecendo a nossa história de violência, podemos cortar com ela.

3. Todas as religiões messiânicas têm inscritas em si a Iógica da violência e da dominaçáo? Mesmo quando a história
parece dizer que sim, a contemplação do Crucificado, daquele que numa doação amorosa de si aceitou perder e por isso
foi ressuscitado e está vivo, a contemplação desse "homem
de dores, acostumado ao sofrimento", que se humilhou voluntariamente e não abriu a boca diz-nos que só por grave
cegueira pode decorrer do cristianismo uma lógica messiânica legitimadora da dominação. Portanto, a luz de radicalidade
evangélica não faz sentido teorizar sobre a guerra justa. Para
os discípulos de Jesus toda a guerra é injusta, porque, como
ele aceitam perder, ficar calados, morrer quando esse é o
único caminho de Amor, de respeito absoluto pela liberdade
de consciência do outro que não pode ser, em caso algum
sujeito a dominação ou aniquilamento. Não é, no entanto,

fácil incarnar na história esta atitude de radical não-violência.
Se se admite que a resolução não violenta dos conflitos exige
tempo, paciência, condições para a liberdade de consciência,
que só pode prevenir os conflitos antes destes rebentarem
em torrentes de violência, então os discípulos de Jesus tiveram, têm e vão continuar a ter de se confrontar com situações
concretas de guerra. Assim aconteceu com a resistência a
dominação nazi na Europa, com a resistência armada a
invasão indonésia em Timor e em tantas outras situações
históricas... Como não admitir o recurso a violência como
forma de auto defesa, de manter acesa a possibilidade da
liberdade? Nesses contextos faz sentido falar em guerra
justa? Justificar-se-á,então, definir regras para o exercício da
resistência armada que salvaguardem a dignidade dos prisioneiros e protejam as populações civis, que limitem a violência mesmo no interior de situações em que esta é inevitável e em que uma das partes é claramente vítima de
agressão? Como se depreende, estão duas posições em
confronto: assumir a não-violência em toda a sua radicalidade e acreditar que os gestos, as atitudes, mais até do que
as palavras, influenciam a consciência do inimigo e que esta,
em última instância, o conduzirá para o Bem e para a Justiça,
o que implica aceitar dar a própria vida; ou, então, reconhecer que a não violência apenas pode prevenir os conflitos
destruidores e que, uma vez declarados, o direito a vida e a
liberdade tornam legítimo o recurso a formas de resistência
armada, não pelo desejo de eliminar o outro, mas pela necessidade de me defender a mim.

4. Dar passos no sentido de uma cultura de não-violência
implica:
- Reconhecer que a não-violência não é a resposta mais
simples e imediata para os conflitos e procede de um trabalho interior, de uma espiritualidade cultivada que se educa e
exige tempo e paciência: "a não violência não recusa o conflito, mas procura transformá-lo em fonte de crescimento e de
amadurecimento da consciência e da solidariedade
humanas, consciente dos limites e precariedade desse
mesmo processo." ;
- Ir ao encontro do outro, do diferente, do que me mete
medo, mesmo quando tal implica riscos; ultrapassar a
"cegueira cultural" que nos aprisiona no nosso mundo e inviabiliza o enriquecimento pessoal através do conhecimento e
da compreensão dos outros;
- Formular os objectivos a alcançar na prevenção dos
conflitos num plano éticolreligioso, e não apenas num plano
político, e nessa medida promover sempre a compreensão
profunda das situações;
- Promover espaços de formação para jovens e adultos
em que se treine a resolução não-violenta de conflitos porque
uma cultura de mediações e da não-violênciapressupõe uma
pedagogia das mediações e da não-violência;
- Estudar, desmontar, denunciar as lógicas económicas

que alimentam as guerras ligadas aos interesses da indústria
de armamento e trazer essas questões para o debate público no plano nacional e internacional: porque é que os EUA
mobilizaram rapidamente recursos financeiros descomunais
para a guerra ao terrorismo, sem qualquer comparação com
os alguma vez disponibilizados para a promoção da paz e do
desenvolvimento?

5. Da sessão de estudos de Fevereiro de 2002 ficou um
desafio: é possível a partir da situação actual da reflexão,
com o contributo dos associados do Metanoia e de outros
cristãos, organizados ou não em movimentos, formular um
texto que afirme com clareza a opção cristã pela não-violência e constitua um compromisso na promoção de uma cultura
de não-violência através da reflexão e acção concertadas de
cristãos e movimentos cristãos? Este texto constitui mais um
pequeno contributo que se junta ao Caderno METANOIA "A
Não-violència - nostalgia de um sonho ou exigência de vida"
e que se espera venha a ser continuada com mais reflexões
pessoais ou colectivas. Tais contribuições devem ter em
conta o propósito de preparar para a Assembleia do Metanoia
de Outubro de 2002 uma proposta de texto para debate e
aprovação formal, pelo que devem ser enviadas e divulgadas
até ao fim do Verão.

Notas
1 - Ver introdução do caderno "Não-violência - Nostalgia de um sonho ou exigência de

vida", que reúne as intervenções de Luis de França e António Matos Ferreira, oradores
convidados dessa sessão de estudos.
2 - Peter Stilwell. na sua comunicação, classificou as primeiras de "religióes frias" por

contraposição as segundas, a que chamou "religiões quentes".
3 - Francisco de Vitória e António Vieira questionaram a conquista das Américas pelos

impérios ibéricos; é inegável uma profunda motivaçao religiosa em Gandhi e Martin
Luther King, dois vultos incontornáveis da prática da não-violência.
4 - Is., 53

.

5 António Matos Ferreira, "Viver de outro modo", in "Não-violência - Nostalgia de um

sonho ou exigência de vida", Cadernos Metanoia, Lisboa, 2000

José Maria Silva Rosa *

i

"Então [os dois homens da terra,
mancebos e de bons corpos, trazidos para
a nau] estiraram-se de costas na alcatifa,
a dormir, sem buscarem qualquer maneira
de encobrir suas vergonhas, as quais não
era fanadas, e as cabeleiras delas estavam
bem rapadas e feitas. O capitão Ihes
mandou pôr por debaixo das cabeças seus
coxins (...). E lançaram-lhe um manto
por cima; e eles consentiram,
quedaram-se e dormiram."
in: Carta de Pêro Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel
sobre o Acharnento do Brasil

In: Poietica do Mundo. Homenagem a Joaquim Cerqueira Gonçalves, Lisboa, Colibri,
2001, pp. 807-819 (com pequenas correcçóes)

Quando os marinheiros portugueses e espanhóis, no séc.
XVI, chegaram as índias Ocidentais ficaram estupefactos
com o modo de vida dos índios. Para uma consciência
europeia cristã e bem formada, os Botocudos, os Tupi
Guarani e os Bororós, por exemplo, pareciam viver ainda no
Paraíso Terrestre: completamente nus, 'sem fazerem o
menor caso das suas vergonhas', os indígenas apareciam na
pureza de uma natureza íntegra, vindos talvez de outros tempos, de uma longínqua Idade de Ouro, revelando a condição
de uma humanidade(?) feliz, em plena comunhão entre si,
com os animais, com a natureza. Aparentemente, não tinham
nenhuma ideia sobre a necessidade de salvação ou de
estarem em pecado. Em suma, aos olhos dos descobridores
os índios ainda viviam na perfeição dos começos, num estado de inocência original anterior a qualquer queda.
Os relatos dos missionários mostram-nos como foi verdadeiramente difícil convencer os índios da necessidade de
cobrirem o corpo com roupas e de receberem o baptismo, a
fim de serem salvos. "Mas salvos de quê?", perguntar-se-iam
aqueles que começavam a entender os missionários. E
estes, para levarem a bom termo a missão de espalhar a fé
cristã, viam-se enredados com uma questão bastante melindrosa: introduzir-lhes paulatinamente a consciência de uma
culpa em que estariam imersos, a consciêncla de um pecado
original, ao mesmo tempo que Ihes iam anunciando que essa
culpa original já fora redimida por Nosso Senhor Jesus Cristo,
nos mistérios da sua encarnação, vida, morte e ressurreição.
Todavia, o que os descobridores e os missionários não
conseguiram descobrir logo é que também "os selvagens tinham consciência de ter perdido um 'paraíso primevo'." Ou
seja, "o bom 'selvagem' dos viajantes dos séc. XV-XVIII conhecia já o Mito do Bom Selvagem - este era o seu próprio
Antepassado mítico e vivera realmente uma existência paradisíaca; gozava de todas as felicidades e de todas as liberdades, e era-lhe poupado o mínimo esforço. Mas esse Bom
Antepassado primevo, tal como o antepassado bíblico dos
Europeus, perdera o seu Paraíso. Também para o selvagem,
a perfeição se encontrava nos começos. Havia, no entanto,
uma diferença capital: o selvagem esforçava-se por não
esquecer o que se passara in illo tempore.' ' Assim, sem
disso terem consciência, os descobridores e os missionários
tinham acabado de 'inventar o bom selvagem'. Mas o que foi
que os iludiu e os levou a atribuir a essas tribos uma existência paradisíaca e arreligiosa, tropo a partir daí recorrente na
literatura, e que vamos encontrar no Emílio, de Rousseau,
por exemplo? Mircea Eliade considera que o inconsciente
dos Ocidentais, marcado por uma infelicidade congénita, não
renunciara ao velho sonho de redescobrir culturas contemporâneas que tivessem ficado para trás, num Éden terrestre.
Esse sonho demonstra e denuncia, nas suas consciências
civilizadas, a presença de uma nostalgia da condição edénica. Por isso, os descobridores de quinhentos, que crêem ter
encontrado o homem primordial, expressam nessa crença o
protesto inconsciente do homem ocidental contra o mal; contra essa experiência de sofrimento, de luta, de conflito e de
morte que parece marcar in nuce a condição humana.

"No PRINC~PIO
ERAA GUERRA"
Que 'no princípio era a guerra' é uma afirmação que se
poderia facilmente sustentar a partir de algumas epopeias e
mitos de origem mais significativos da humanidade. E em
continuidade com esta genesíaca visão do conflito, com
efeito, desenvolveram-se interpretações mitológicas, religiosas e filosóficas, entre outras, que transformaram positivamente a narrativa em tese, erigindo o 'conflito' em categoria quase metafísica, ou pelo menos como a estrutura fundamental da realidade, como pretendem certas leituras interessadas de Heraclito 3.
Por isso, a ideia de que a guerra, a violência, a competição, o domínio, a rivalidade são também a primeira forma
de relação entre grupos humanos, e de que a luta pode ser,
ou é mesmo, o motor da história, veio a procurar ao longo dos
tempos uma progressiva legitimidade racional, de jure, tendo
mesmo pretensões, nos últimos séculos, a tornar-se numa lei
científica da dialéctica histórica 4 .
E não raro certas racionalidades regionais das áreas da
História, da Biologia, da Antropologia, da Psicologia, da
Sociologia, da Economia, se associaram a esta tese da
Filosofia 5 , a tal ponto que a noção de 'luta' foi assumida como
categoria quase-transcendental de relação, e a guerra foi
mesmo encarada como um factor de desenvolvimento dos
povos e, no caso de ser uma guerra externa, funcionar como
um factor de coesão interna das sociedades e do Estado:
"evitam perturbações internas e consolidam o poder interior
do Estado" '. Não dizia a lição do pretenso fundador da
Ciência Política, o florentino Nicolau Maquiavel, que o
Príncipe se deve preocupar mais em ter boas armas do que
em ter boas leis? Deste modo, foram relegadas para um
plano de inferior racionalidade, quando não de pura irracionalidade, as categorias de aliança, cooperação, pacto,
simbiose, comensalidade, partilha, diálogo, comunhão. Ora,
pro domo sua, esta é a história que sempre nos têm contado
os vencedores e todos os que aspiram a ser vencedores.
Urge, por isso, denunciar tal leitura como redutora, unilateral
e falsa.
Em primeiro lugar, do ponto de vista histórico-cultural, é
igualmente verdade que, em muitas outras narrativas de
origem, 'no princípio não era a guerra' mas, ao invés, o
'Reinado do Amor'. Encontramos na simbólica dos povos, e
em contextos histórico-culturais muito distintos, a ideia de
uma 'Idade de Ouro Primordial', 'de um Paraíso perdido', 'do
mito do Bom Selvagem', enfim, de um estado de original perfeição. As interpretações mitológicas, religiosas e filosóficas
que decorrem desta visão afirmam que a guerra, o conflito,
violência, não são posições primeiras, mas antes consequências de uma queda, de uma perda, de uma decadência
(mito da sucessão das raças), de um crime (roubo do fogo de
Prometeu), de um mau desejo de Sophia, na Gnose, enfim,
de um pecado da liberdade adâmica, como vemos no
Génesis, donde nascerá o imediato fratricídio de Caím. E, ao
mesmo tempo, tais narrativas apontam logo para uma espe-

rança escatológica onde, cumprida a história ou o 'ciclo das
idades', essa perfeição primordial será de novo recuperada '.
O que aconteceu e acontece muitas vezes é que se, do
ponto de vista dos efeitos, a primeira posição tende a desenvolver uma estética da violência e da guerra (a guerra como
obra de arte esta segunda, de cariz etiológico, tende muitas
vezes a justificá-la ou suportá-la em certas situações a luz de
categorias religiosas, teológicas, históricas, sociais, políticas
e outras. É por aqui que podem entrar as guerras ditas 'justas', a jihad, as 'guerras santas', a violência ritual e expiatória
das religiões (sofrimento redentor e vicariante), as pedagogias do medo e da violência, o monopólio da violência legal
dos estados (Max Weber), e tantas outras formas da sua
legitimação. Isto é, aceita-se ou tolera-se a violência e a
guerra em vista da paz civil, da coesão social, da sanidade
psíquica ou, então, por razões de domínio, de prestígio, de
sobrevivência, de alargamento de espaço vital e quejandos.
Hegel refere-se, por exemplo, ao armamento de um Estado
como a manifestação genuína da sua racionalidade concreta
e da sua vitalidade, uma vez que lhe garante posição sobre
outros estados. E quanto mais a arma for impessoal, genérica, indiferente, maior racionalidade ela revela.
Seja como for, todavia, num caso ou noutro - no primeiro
afirmada, no segundo tolerada como uma inevitabilidade
histórico-política ou teologicamente compreendida como produto do 'homo peccator' - a luta passa por esquema predominante de relação entre os indivíduos, as gerações, os
povos e as nações, sendo este hoje precisamente o problema central da relação entre as próprias civilizações, como
alguns defendem '. Encontrar, portanto, a 'dose certa' de violência racional para combater a violência irracional que pode
ameaçar a nossa existência, eis a ilusão que legitima hoje
princípios quer de prevenção quer de retaliação, autêntica
quadratura do círculo que, inevitavelmente, acabará por conduzir ao princípio de que os fins justificam os meios.
Contudo, para além todos os mitos e das suas especiosas hermenêuticas, e de uma racionalidade imperialista
que transformou a História e a Cultura em categorias essencialmente polémicas e, simultaneamente, as concretizou,
legitimou e universalizou (cf. F. Hegel, A Razão na História);
para além de uma epopeia trágico-marítima onde se associaram a dilatação da fé e do império, e onde se cruzaram
inúmeras formas de violência; para além de tantas outras
gestas históricas nacionalistas (quanta violência não está na
génese dos Estados?) e das retóricas apologéticas que
deificaram os seus heróis e continuam a adorar o sangue dos
seus 'mártires fundadores', permanece o gesto daqueles dois
'selvagens' que, tendo sido convidados por estranhos para a
sua nau, aceitaram confiadamente e nesta acabaram por
adormecer pacificamente. E este um gesto originário a não
esquecer; força de uma inocência que não tem medo e que,
na sua absoluta exposição, envergonha os turvos desígnios
daqueles que já pensavam em traí-ta.; gesto que, quinhentos
anos volvidos, clama profeticamente por uma profunda transformação da nossa cultura violenta.
"A transformação cultural é, todavia, (...) radical e

abrangente (...), devendo tocar todos os entranhados filamentos do tecido da cultura, substituindo, sobretudo, a categoria de luta e de ódio, incrustada nos hábitos e estruturas do
mundo ocidental, pela relação afectuosa de apreço e de
amor. Encarar, porém, a questão por este ângulo parece obrigar ao abandono da grande gesta da racionalidade, substituindo-a por nebulosos comportamentos sentimentais. Mas,
além de não ser possível dissociar racionalidade e afectividade, como também a epistemologia vai confirmando com
determinação, seria ainda pertinente indagar, satisfazendo
almas atormentadas pela exigência de uma racionalidade
transparente, quais foram as motivações que levaram a
hipostasiar o esquema de luta, perante o qual a instância do
amor adquire, certamente, pelo menos, direitos iguais. Não
se vê como o amor pode representar um horizonte psicologista, enquanto o ódio se pretende impor como categoria
transcendental.

Iência. Insistiremos, portanto, neste ponto: o apelo e a prática da não-violência como propostas de relacionamento
humano colhem a sua urgência não só da não-violência
como ideal de vida em relação, mas também dessa violência
excessiva, quer já sofrida quer ainda inédita, com que convivemos paredes-meias, violência latente, como sombra possível sempre pronta a atacar-nos e contra a qual, pensamos
ilusoriamente, nos devemos preparar para ripostar na mesma
moeda.
Mas, ao mesmo tempo, aquele apelo é também a afirmação de que tal desfecho não é uma necessidade inevitável; de que a luta não é o destino fatal do homem.
Reconhecendo-a, de facto, importa recusar conceder-lhe
qualquer direito; é preciso torná-la injustificável; retirar-lhe
qualquer tipo de cidadania; afirmar que ela é a negação do
sentido da história e da liberdade humana
j2.

I""

1. EMQUE CONSISTE
A PROPOSTA
DA NAO-VIOLENCIA?

É uma fonte de perplexidade para quem reflecte sobre a
não-violência - entendendo esta como um princípio prático,
consciente, deliberado e duradouro de recusa da violência
física como forma de resolução dos conflitos -, o facto de os
homens que fizeram sua essa prática, tão venerados e aplaudidos em vida, terem sido, depois de mortos, tão pouco
seguidos, como se a não-violência fosse uma espécie de
ideal sublime reservado a alguns, mas impossível de se generalizar na prática. Quase todos os seus pregadores históricos morreram as mãos dos ensinamentos contrários. Alguém
poderia retirar daqui a cínica conclusão da incapacidade última da não-violência e, portanto, a impossibilidade de ela
servir como princípio de convivência entre as pessoas, as
sociedades e os povos. A sua bondade seria também a sua
fragilidade; a sua 'pureza formal' a sua ineficácia; ou então a
'intolerância' dos seus arautos perante a atitude contrária
parecer-lhes-ia ela própria intolerável. Em qualquer dos
casos, "a não-violência é uma solução ridícula e ingénua!
Não serve para este mundo violento!", dirão maquiavelicamente os lobbies americanos e europeus do armamento e os
homens da realpolitik, desde a Chechénia a Angola, passando pelos mais de 300 conflitos regionais de média dimensão
que já deflagraram desde a I1 Guerra Mundial até hoje.
Por outro lado, o facto de o apelo a não-violência ser
parte integrante de todas as grandes religiões da
humanidade - e em algumas ser mesmo o núcleo da sua
é
mensagem, como é o caso do Sermão da Montanha
ipso facto o reconhecimento de que a violência existe e,
como tal, é incontornável. Perante as suas manifestações
não é possível fingir, assobiar e olhar para o lado. A violência
é assim reconhecida (não legitimada!) como uma forma na
resolução - a mais fácil e expedita - dos conflitos de interes-ses individuais e colectivos. O que é paradoxal e ilusório,
pois jamais a violência será um meio para alcançar a não-violi-,

Durante algum tempo foi comum identificar a resistência
passiva com a não-violência. Contudo, progressivamente a
fórmula resistência passiva começou a deixar de ser usada
porque parecia sublinhar demasiado uma atitude defensiva e
reactiva. Deste modo, apesar das muitas ambiguidades que
o termo comporta 43, começou a utilizar-se preferencialmente
a noção de n2o-violência activa, e é neste sentido que foi proposta e praticada, entre outros, por Mahatma Gandhi que
nessa prática procurava a confluência vivida entre a mensagem evangélica e as suas próprias tradições religiosas
hindu e búdica.
A doutrina da não-violência - Ahimsá - integra-se de
forma indissolúvel na Satyagraha, ou doutrina da Adesão a
Verdade cujos três pilares são: 1" a busca da verdade; 2" a
não-violência; e 3" a livre aceitação do sofrimento. A nãoviolência activa não pode desligar-se, portanto, da procura da
verdade e da aceitação do sofrimento que esta via sempre
comporta 14.
Ora, buscar a verdade significa antes de mais procurar
conhecer-se em profundidade a si próprio, aos outros e as
envolventes circunstâncias históricas, sociais, políticas,
económicas, religiosas. Daqui resultará a atitude de profunda
humildade daquele que sabe e aceita que a verdade não é
pertença absoluta e exclusiva de ninguém em particular. A
verdade não se tem. De certo modo, é ela que nos conquista
e nos tem. Buscar a verdade, por isso, é recusar diabolizar o
inimigo e, ao invés, desejar integrá-lo também neste processo de procura da verdade - da verdade que liberta (Jo 8,32)
- porque até no inimigo mais empedernido há sempre algo de
aproveitável, há sempre uma bondade potencial, ainda que
embotada.
Esta atitude, em vez de gerar um ódio de morte ao outro,
conduz a encará-lo como alguém capaz de mudar, convertível. Procura-se recuperar o outro como outro, sem o violentar, e isso só é possível pela 'força da verdade e do amor'. É
o princípio bíblico de odiar o pecado, mas amar o pecador. É
difícil por vezes esta destrinça, mas só quem alcança esse

discernimento e, sem qualquer paixão, consegue amar verdadeiramente o seu inimigo, isto é, querer-lhe bem, ao
mesmo tempo que odeia e recusa o princípio da sua acção e
luta contra ela, só esse está pronto para a não-violência.
Gandhi Dizia que tal "como e preciso aprender a matar para
praticar a violência, assim se deve estar preparado para morrer para praticar na não-violência" '5. A não-violência activa
supõe sempre a libertação do medo, e, mais do que todos os
outros, do medo de morrer. O verdadeiro praticante da nãoviolência está preparado para morrer, não porque ele deseje
positivamente a morte, mas porque recusa matar. Ao contrário, aquele que não estiver preparado para dar a vida pode
trazer muitos dissabores a causa da não-violência- de modo
especial quando esta assume a forma de acções sociais
concretas: desobediência civil, greve-geral, não-cooperação,
dissidência, denúncia pública - porque rapidamente se pode
passar para o lado da violência activa, revolucionária, violência justa: "É imperioso!", "Deus o quer!", e assim por diante.
Daí a importância do autodomínio, de uma profunda paciência impaciente. E preciso, igualmente conhecer bem a situação, o quadro concreto em que a acção se desenvolve e
que a causa pela qual se luta seja inequivocamente justa. A
não-violência não é, pois, uma panaceia universal para todas
as situações: supõe um conjunto de mediações muito concretas (v.g., meios de mobilização da opinião publica), e
acima de tudo de um elevado grau consciência cívica. Sem
isso não há possibilidade de uma prática consistente da nãoviolência. Esta, em Gandhi, como em outros - v.g., Giuseppe
Lanza de1 Vasto - fermentou numa meditação profunda quer
das tradições religiosas do seu país - hinduísmo e budismo quer dos textos evangélicos: "Felizes os obreiros da paz,
porque serão chamados filhos de Deus" (Mt 5, 6.9); "A nãoviolência é velha como as montanhas"; "Os antigos rishis que
a descobriram foram mais sábios que Faraday e Papin" 16.
Sem pretendermos ser, de modo nenhum, reducionistas
ou oportunistas, pensamos poder reconduzir a mensagem
evangélica 1 7 , de modo particular o anúncio do Reino de Deus
feito por Jesus, a recusa absoluta da violência e da reciprocidade vingativa que ela instala: categoria biológica do 'sangue
que reclama vingança', do 'olho por olho, dente por dente' (cf.
Mt 5, 38); do 'bode expiatório': "é melhor quem só homem
morra e não pereça a nação inteira" (Jo 11, 47-53). Jesus
coloca assim as relações humanas fora do horizonte de toda
a violência, seja ela religiosa, sacrificial, social, política, ou
outra, e situa-as sempre no plano da liberdade, da gratuidade
e do perdão. Este é um daqueles tesouros dos Evangelhos a
que os cristãos nem sempre souberam ser fiéis 18, como há
pouco reconheceu João Paulo II, mas que homens como
Francisco de Assis, no seu magnífico Hino a Paz, souberam
fazer seu no seu tempo.
Que há de mais essencialmente não-violento do que o
Sermão da Montanha? "Felizes os que procuram a paz entre
os homens, porque serão chamados filhos de Deus! Felizes
os que são perseguidos por cumprirem a vontade de Deus,
porque é deles o Reino dos céus!" l9 Ou a espantosa inversão da categoria de 'próximo' na parábola do Bom-

Samaritano? (cf. Lc 10, 29-37) Ou ainda a exortação: "amai
os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem"?
(cf. Mt 5, 44) Por várias vezes a violência apareceu aos discípulos de Jesus como a única via a ser seguida (Mt 10, 5152), mas sempre Jesus a recusou: "Nada receeis daqueles
que matam o corpo e depois disso já nada podem fazer." (Lc
12, 4). E pois evidente que a doutrina da não-violência brota
do próprio coração dos evangelhos, e é motivo de espanto,
escândalo e vergonha que tantas vezes isso tenha sido ignorado ao longo da História.

2. A NÁo-VIOLENCIA
PODESER
UM HORIZONTE
DE CONVIVENCIA?
Vamos, antes de mais, pelo caminho contrário: uma sapiente fenomenologia da violência diz-nos que esta gera sempre mais violência: 'malum de malo', o mal vem do mal (não
da maçã!), diz o Génesis. A paz é sempre e só fruto da paz
e da recusa da violência como 'normal' princípio de relacionamento. Ora, a não-violência é a única maneira verdadeira de desarmar o inimigo e ganhá-lo noutro plano, como
semelhante. É certo que esta é uma proposta de máximos. E
se é uma proposta individualmente viável, social e politicamente é muito difícil, sem duvida, sobretudo quando a política é entendida mais como a manutenção das lógicas de
dominação-submissão do que do fomento da liberdade e da
responsabilidade. Mas urge dizer que não é utópica, isto é,
que tem probabilidades, que é possível muitas vezes.
Existem também as vias intermédias, as dos mínimos: as
da Guerra Fria, do armistício, das tréguas, etc., e em certos
casos a via do pacifismo, amiúde presa fácil de ideologias tão
belicosas como a que critica. Contudo, por detrás da designação de 'paz possível', essa é ainda uma 'paz podre', minimalista, cozinhada e mantida com medos e interesses. Em
suma: a paz como pura 'ausência de guerra', ou tão-só 'um
interregno entre duas guerras'. Sublinhamos de novo: apenas
pela recusa da violência se pode alcançar um paz duradoura,
húmus fecundo das relações humanas, na sua diferença,
onde o outro pode deixar de ser o estranho, o exógeno, e
passar a ser parceiro da minha humanidade em construção.
Recusar odiar o outro, o inimigo, e apostar na sua última bondade convertível. Atitude profunda de reconhecimento de que
o outro é precioso para mim, e é até mesmo indispensável.
Mas, e perante o intolerável? E perante a malignidade
empedernida? E perante o injustificável do mal? Perante a
Como chegar até essa inconsgratuita 'banalidade do malsz0?
ciência irracional? Quais os limites da não-violência?
Ninguém nega que esta é uma proposta difícil, que vai ao
arrepio dos impulsos violentos e de morte que nos atravessam, e que exige uma mudança de consciência e uma ousadia experimental. A violência é, de facto, a' reacção sempre
mais fácil e a não-violência como prática continuada é uma
atitude muito, muito difícil. E por vezes mesmo, em situaçóeslimite, perante os nossos deveres de protecção do outro,
parece não haver alternativa senão pegar em armas. Será
possível, em tal caso, uma violência sem paixão?

Seja como for, a convicção de que a recusa da violência
e do ódio constitui o horizonte máximo de abertura de consciência individual e social, não é uma convicção puramente
onírica, tecida de sonhos e feita de desejos pios. Com efeito,
um olhar sapiente sobre a realidade mostra-nos, como dissemos, que só a decisão pela não-violência pode conduzir a
paz. Este é um lugar onde a relação intrínseca entre fins e
meios não deixa dúvidas. Nunca se alcançará uma verdadeira paz promovendo a guerra, seja ela dita justa, de transição, cirúrgica, ou outra. Pela violência pode ganhar-se uma
guerra, um estado pode impor-se, consumar-se um facto irreversível. Foi assim no passado; continua a ser assim no presente e, ex post factum, é fácil hipostasiar o caminho seguido e legitimá-lo a partir dos resultados. Mas essa imposição
feita e garantida pelas pontas das baionetas ou pelas ogivas
dos mísseis, gerará sempre ódios e vingança que podem ser
contidos pelas armas, pelo medo, mas estão lá sempre prontos a saltar a primeira oportunidade 2 ' , ainda que seja num
futuro distante. Além disso, projectar no futuro a (suposta)
necessidade da violência do passado, sendo uma visão
histórica ilusória, é também cercear o homem da liberdade,
da sua capacidade de criatividade e inventividade face ao
porvir. Recusar a fatalidade da violência é também manter o
futuro aberto contra o 'destino' e a repetição dos erros passados.
Odiar o outro é mantê-lo como inimigo, é dar-lhe ainda
uma certa espécie de legitimidade. O ódio ao outro legitima a
existência o seu ódio. E uma vez iniciada esta espiral diabólica náo interessa quem começou. Por isso, em primeiro
lugar, é preciso não odiar e privar de força e de meios o ódio
do outro e criar condições para que ele mude de atitude.
Depois, só o perdão pode romper o ciclo infernal que reivindica a vingança. Verdadeiramente, a única maneira de
acabar com o inimigo é querer-lhe bem.
Mas igualmente importante é que antes de mais o ódio
destrói o sujeito, vira-se contra o próprio, obsidia-o, prendeo, atefega-o. O ódio é um fogo que seca, estiola e esvazia o
interior, deixando-o como terra plana, áspera, gretada. O ódio
de morte ao outro é uma maldição interior que mata antes de
mais o próprio. "O inferno é a impossibilidade de amar", dizia
Dostoiewski em Os Irmãos Karamazov. Só a não-violência e
o perdão libertam positivamente as energias da alma para o
bem e para a construção da paz e da justiça. Recusar isto é
suicidar-se espiritualmente. Será que nós ainda acreditamos
verdadeiramente, existencialmente, com todas as fibras da
nossa alma, que o amor converte?
Por outro lado, a não-violênciaactiva provou já, em vários
contextos, poder ser eficaz como forma de luta pela justiça,
em concreto: v.g., a libertação da índia, no reconhecimento
dos direitos civis dos negros, nos Estados Unidos, com M.
Luther King. Porém, muitas vezes a prática da não-violência
tem sido reduzida exclusivamente a esta dimensão de
oposição as injustiças e opressões, portanto ainda polémica.
Não se pode negar, que individualmente, mas sobretudo
socialmente, a prática da não-violência deve ser sempre uma
demanda pela justiça. Com efeito, não há paz sem justiça.

Se a causa em questão não for justa, se não tiver uma razão
própria independente dos pontos de vista em jogo, então a
não-violência como forma de pressão e reivindicação é não
só um logro, como pode ser perigosa e desacreditar os meios
não-violentos de resolução de conflitos. Ninguém pode ser
praticante da não-violência por interesse, por medo, ou por
cobardia. Ninguém deve ser não-violento por ser incapaz de
violência, bem pelo contrário.
Noutros momentos a via da não-violência chega tarde,
como consciência da profunda inutilidade da guerra e da violência, e de que algo irreparável ficou já pelo caminho - pensamos ser o caso do impasse a que chegaram as relações
israelo-palestinianasneste início de milénio. Mas a consciência do irreparável é preciosa e importa mantê-la viva. A via da
paz, tal como pensamos que Yitzhak Rabin a sonhou - ele,
que era o Herói Nacional da Guerra dos Seis Dias (Junho de
1967) -, foi o fruto de uma mudança profunda na sua concepção nas relações com os palestinianos e os árabes - e por
isso tinha de ser morto! Não era a paz "entre duas guerras",
sempre obcecada por sistemas segurança ('tiranias disfarçadas') cada vez mais sofisticados, i.e., sucedâneos e
substitutos da paz e da não-violência 23.
Pensamos que foi isto também o que terá passado pelo
espírito de Xanana Gusmão quando, em Setembro de 1999,
ordenou aos guerrilheiros das Falintil, em condições muito
difíceis, nas montanhas de Timor, para não ripostarem aos
indonésios. Poder-se-ia analisar a ordem do ponto de vista
exclusivamente táctico: seria militarmente um erro, pois daria
aos indonésios um pretexto para todas as chacinas. Mas não
cremos que seja esse o único ângulo de análise: Xanana
Gusmão terá compreendido que não era possível erguer um
país nas mesmas bases do opressor: na violência e na vingança. Quis começar justamente por aí essa difícil cura da
memória, começar pelo perdão, que é simultaneamente
causa e consequência da não-violência.
Por isso, para além da não-violência activa, aquela que
se exerce num quadro de reivindicação pública de direitos, há
um passo prévio de aprofundamento e que, em nosso entender constitui a condição de possibilidade daquela: é a
decisão íntima, mas radical, pela não-violência. É essa atitude escondida que é preciso começar sempre de novo, por
inteiro, e encarná-Ia convictamente em situações nada
mediáticas, naquelas que são o ambiente natural do nosso
dia a dia: família, trabalho, escola, trânsito, comunicação
social, etc. É nestes ambientes, por vezes imensamente violentos e mortíferos, que urge experimentar a não-violência.
Ora, neste sentido de decisão interior, a tarefa da não-vioIência nunca está terminada de uma vez por todas. Gandhi
dizia que a não violência era uma ciência experimental. Nada
vale pensar sobre a não-violência, falar sobre a não-violência, escrever sobre a não-violência,se não nos decidirmos a
experimentar, a dar-lhe mediações concretas, a conceder-lhe
uma oportunidade.
E se alguém pensar que já alcançou um estádio de
recusa absoluta da violência esse ignora-se a si mesmo. O
adepto da não-violência trava todos os dias consigo próprio

um combate. Já não será então somente a recusa da força
bruta como meio de solução de problemas, mas de todas as
formas de violência, sobretudo as mais requintadas e subtis.
É este o princípio da autêntica convivência, do viver conjuntamente, do estar-com, categorias paradoxalmente tão centrais no pensamento contemporâneo.

Concluamos este breve sublinhado sobre a não-violência

- em homenagem a uma mundividência franciscana - salientando-lhe justamente a dimensão profética. Com efeito,
recusar a solução fácil da violência potencia uma diagnose
sapiente do tempo presente - nem simplista, nem fatalista -,
da sua complexidade e das suas exigências de justiça, e
procura responder-lhes de modo concreto, activo, sem nunca
se demitir. Outrossim abre horizontes que são já, neste
tempo, sinais escatológicos que procuram dar sentido a
história e ao porvir hic et nunc, e não apenas num futuro
indefinido.
A não-violência é a recusa de que possa haver uma violência 'justa' contra uma violência 'injusta'; é a recusa consciente de demonizar o outro, o opressor, o inimigo, o estranho, o estrangeiro; é a recusa da gnóstica aceleração do
tempo pela violência revolucionária ou messiânica. Neste
sentido, ela releva de um sadio optimismo histórico e
antropológico e não desespera de vir a tocar o outro e de o
fazer tomar consciência da sua posição iníqua. Sem esta atitude de esperança e amor-bondade para com o inimigo não
há prática da não-violência, ou então ela não passará de um
simples método de acção, de uma passageira estratégia de
domínio, onde mecanicamente o injustiçado de hoje tomará
amanhã o lugar do iníquo.
Em caso extremo, a não-violência coerente deixa-se
morrer para não ter matar e, ainda na cruz ou na baleblanche, perdoa sempre, mas sem se calar - persistência,
bondade e clemência que bradam contra todas as 'razões'
da violência. E como princípio consciente e livre de acção
continuada nas diferentes esferas da nossa vida - pessoal,
familiar, profissional, social, histórica - é já a manifestação
de uma transfiguração espiritual do homem no presente,
mas que aponta para algo - uma civilização do amor? - que,
por enquanto, pressentimos como um estremecimento e um
sobressalto na consciência. Assim nós o acolhamos e ousemos experimentar.
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José Manuel Pureza**

Estamos todos convocados a reinventar
a política não mais como a arte
do possível mas sim como a arte
do impossível. Muitos dos acontecimentos
cruciais das últimas décadas
- da descolonização a solução pacífica
de inúmeros conflitos, passando pelo fim
da guerra fria - constituem provas
irrefutáveis de que resultados desejados
podem ocorrer mesmo quando todos
os discursos científicos e todas as formas
dominantes de racionalidade estabelecem
que jamais será assim.

Vivemos num tempo de incerteza. Não a incerteza das
ansiedades milenaristas que antecipam incontáveis tragédias, mas sim a incerteza que advém de uma complexidade
crescente do ambiente que nos envolve e que tornou obsoletos todos os quadros intelectuais que se arrogavam certezas
inabaláveis sobre os caminhos da História. E, pois, uma
incerteza de abertura e não de fechamento.
Nesta experimentação da incerteza, estamos todos convocados a reinventar a política não mais como a arte do possível mas sim como a arte do impossível. Muitos dos acontecimentos cruciais das últimas décadas - da descolonização
a solução pacífica de inúmeros conflitos, passando pelo fim
da guerra fria - constituem provas irrefutáveis de que resultados desejados podem ocorrer mesmo quando todos os discursos científicos e todas as formas dominantes de racionalidade estabelecem que jamais será assim. O impossível
pode acontecer. Não por passividade expectante, mas como
resultado de compromissos e lutas sérios e continuados.
Ao proclamar o ano 2000 como Ano Internacional da
Cultura da Paz, pela sua Resolução 52115, de 15 de Janeiro
de 1998, e tendo então adoptado uma Declaração e um
Programa de Acção sobre a Cultura da Paz, a Assembleia
Geral das Nações Unidas vincou esta recusa de um olhar
fatalista sobre o futuro. Ao declarar que a paz é sempre possível e que a violência é evitável, as Nações Unidas colocaram-se em oposição a inevitabilidadeda força e da política
de poder como vias únicas.
A cultura da paz supõe, mais que tudo, uma dinâmica de
transformação e de conversão. O que significa que a cultura
da paz comporta não apenas uma mudança no modo como
a chamada "alta cultura" lida com a realidade mas, mais que
isso, uma mudança na maneira como o senso comum aborda as relações sociais. E, pois, um novo senso comum
(Sousa Santos, 2000) que a cultura da paz procura.

1. 0 SENSO COMUM CONFLITUALISTA

Intervenção na Jornada Nacional "Cultura da Paz, um direito e um dever", organfzada pela Pax Christi - Secção portuguesa (Lisboa, 13 de Novembro de 2000), publicada em "Pedaços de Uma Fé Crítica': ed. Quarteto, Coimbra, 2002
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O lugar da paz na perspectiva do senso comum acerca da
polít~caé bem simbolizado por duas máximas: a primeira é a
proverbial "se queres a paz prepara a guerra" e a segunda é
a conhecida afirmação de Clausewitz: "a guerra é uma continuação da política por outros meios".
O que faz destas frases sínteses do senso comum sobre
a relação entre política e paz é a sua capacidade de
expressão da matriz realista que secularmente formatou o
nosso olhar. Como advertiu Leonardo Boff (1999: 23), o que
há de fundamental no realismo é a imaginação de que "as
realidades existem como objectos independentes do sujeito
que as observa". O realismo é uma expressão específica do
clima cultural do positivismo científico, que bebe nele essa
radical contraposição entre factos e valores e atribui absoluta prioridade epistemológica aos primeiros sobre os segundos. Imperativo é, por isso, para o senso comum realista,
captar as regularidades ou leis subjacentes aos factos e

adoptá-las como leis segundo as quais a sociedade deve funcionar. A constância empírica adquire assim estatuto de verdade científica e de dever ser.
Ora, em boa verdade, este senso comum "é pouco realista porque reduz o âmbito da realidade, ao não incluir nela
o fenómeno da subjectividade, da vida e da espiritualidade"
(Boff, 1999: 23). Não há factos sociais que se apresentem
independentes e superiores a um desarmado e asséptico
observador. Todo o discurso sobre a realidade é trabalho de
interpretação. Por isso, a aversão do senso comum realista
aos discursos críticos e alternativos sobre a realidade é fruto
muito menos de uma imposição de salvaguarda da autonomia dessa realidade do que da vontade implícita de a manter
como estrutura da sociedade. Nesse sentido, o senso comum
realista deve ser efectivamente assumido como uma ideologia - uma ideologia conservadora, que legitima e perpetua
uma determinada configuração das relações sociais e a sua
hierarquia.
A acção política tem sido secularmente enformada por
uma cultura política conflitual e de legitimação do adversarialismo, em que o "preto-e-branco"é a Única coloração admissível de uma leitura da realidade que se pretenda reclamar
da cientificidade. A matriz desta cultura política é a diabolização do outro, a oposição entre amigo e inimigo como sublinhou Julien Freund. A esse respeito, Johan Galtung (1996:
271) aponta o "síndrome DMA" (dicotomização, maniqueísmo, Armagedeão), como sendo a síntese de uma compreensão bipolar das relações sociais, em que somos nós os bons
contra os outros invariavelmente maus e em que o horizonte
mais ou menos próximo é o do confronto, para o qual temos
o dever de nos preparar.
Essa permanência do adversarialismo como traço estruturante do pensamento político a "guerra fria do pensamento", como lhe chamou Ken Booth (1998) - legou-nos um modo
de encarar e de exercer a política feito de uma preferência
por oposições simplistas, pela auto-identificação através da
negação do outro, pelo fatalismo, pelo etnocentrismo e pelo
realismo mais cru.

-

2. Tópicos PARA UM NOVO SENSO COMUM PACIFISTA
A nossa cultura da paz é, também ela, herdeira em
grande medida, da guerra fria do pensamento. Durante
décadas, habituámo-nos a cingir a paz ao mundo interestatal
e, nesse contexto, entronizámos o equilíbrio de poderes
como requisito prévio da paz. Daí o estatuto do ditado "se
queres a paz, prepara a guerra", como expressão de um
pacifismo não ingénuo.
Ora, num tempo em que, diante dos ensinamentos da
nova física e da nova filosofia, os sinos dobram pelo cinismo
realista, "sente-se a urgência de um novo ethos civilizacional
que nos permitirá dar um salto de qualidade na direcção de
formas mais cooperativas de convivência", de um novo contrato social assente "na participação respeitosa do maior
número possível, na valorização das diferenças, no acolhimento das complementaridades e na convergência construí-

da a partir da diversidade das culturas, dos modos de produção, das tradições e dos sentidos de vida" (Boff, 1999: 26).
A cultura da paz integra esse novo ethos. Nos antípodas
da visão da guerra como continuação da política por outros
meios está a visão do Mahatma Gandhi, sintetizada no
pequeno credo que recitava diariamente: "Não terei medo de
ninguém sobre a terra. Temerei apenas a Deus. Não terei má
vontade para com ninguém. Não aceitarei injustiças de
ninguém. Vencerei a mentira pela verdade. E, na minha
resistência a mentira, aceitarei qualquer tipo de sofrimento".
Esta combinação entre força da verdade (satiagra ) e não violência activa (ahimsa) dão suporte a uma construção da
política arredada do adversarialismo e devolvida a materialização de um horizonte utópico. Devolver a política a ponderação dos meios para atingir a utopia, não absolutizando a
política em si mas apenas o indizível - gostaríamos que fosse
esse o sentido da recuperação da memória de Thomas More
no Jubileu dos Políticos. Para Gandhi, para Thomas More e
para todos os que perceberam e percebem a política num
quadro de radical cultura da paz, ela é fidelidade a verdade
genuína e seu desvelar sempre que essa verdade cristalina
e dura é ocultada por disfarces linguísticas ou culturais ou por
convenções sociais de momento.
No centro deste novo senso comum está o princípio da
responsabilidade (enunciado por Hans Jonas) e a centralidade do cuidado. A política é cuidado com o bem-estar dos
outros, ou, nas palavras certeiras de Gandhi, "um gesto
amoroso para com o povo". A Comissão Independente sobre
População e Qualidade de Vida, presidida por Maria de
Lourdes Pintasilgo, no seu fundamental relatório "Cuidar o
Futuro", sublinhou que a centragem da ética e da política no
cuidado pelos outros requer uma mudança drástica de paradigma (1998: 134): enquanto a hipertrofia do mercado tem
absolutizado a melhoria das condições materiais da existência e o contínuo aumento da produção e tem reforçado continuamente a concentração sobre o "eu", a recentragem da
política sobre a ética do cuidado dará densidade a uma
dinâmica de comunicação e de parceria em vista de alguns
objectivos indeclináveis: acabar com a pobreza, restringir o
desperdício de recursos, promover a qualidade de vida dos
outros" (ibidem: 137). A leitura da Comissão é reveladora
dessa mudança de paradigma: "Como o cuidado se baseia
na constante interacção entre as pessoas, tem nele próprio a
capacidade de reforçar atitudes e práticas igualitárias e situase 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" (ibidem: 138).
Que vectores vem a cultura da paz fazer desenvolver,
que anunciam na política a nova óptica requerida por esta
nova ética (Boff, 1999: 22)? Em minha opinião, são fundamentalmente três esses vectores de transformação/conversão: o primeiro é a substituição da territorialidade pelos interesses comuns; o segundo é a substituição do etnocentrismo

pelo multiculturalismo; e o terceiro é a substituição das lealdades de proximidade por uma cidadania cosmopolita.
A territorialidade é a referência maior da cultura política
moderna.
"Le territoire c'est le pouvoir", eis o lema de uma forma de
organização social baseada na fragmentação, na rivalidade e
no adversarialismo, em que a força e a violência são aceites
como modos naturais de defender os interesses e o poder individuais. Contra este senso comum tradicional, a cultura da paz
insinua a centralidade das preocupações comuns, a noção de
interdependência e a necessidade de parcerias activas para a
gestão de bens, espaços e recursos partilhados.
A clivagem entre territórios prolonga-se na clivagem e
oposição de culturas. O etnocentrismo não se funda na diferença mas sim na crença na superioridade e na dominação.
Contra este senso comum tradicional, a cultura da paz insinua a centralidade'do multiculturalismo, a procura de equivalente isomórficos para os valores de cada cultura nas outras
culturas, a preferência por constelações em detrimento de
homogeneidades artificiais.
Enfim, a lealdade, experimentada como uma forma de
pertença espiritual (ou mesmo física) a uma entidade colectiva tem constituído um elemento crucial do adversarialismo
territorial e cultural. Contra este senso comum tradicional, a
cultura da paz insinua a centralidade de formas cosmopolitas
de cidadania, feitas de identidades múltiplas e sobrepostas e
cujo símbolo maior é o que Richard Falk chamou "cidadãoperegrino" (1995: 95).
A paz só pode ser alcançada pelo comportamento quotidiano. É esta a mais importante contribuição da proclamação do ano 2000 como Ano Internacional da Cultura da
Paz. Com esta iniciativa, a UNESCO e as Nações Unidas
tornaram claro que a paz não é apenas uma aspiração política mas uma categoria moral e até cultural. Por isso, eu
gostaria de concluir citando o antigo director-geral da
UNESCO, Federico Mayor Zaragoza: "Para transformarmos
uma cultura da guerra numa cultura da paz, temos que mudar
os valores, atitudes e comportamentos do passado. Em vez
do cínico provérbio 'se queres a paz, prepara a guerra',
temos que proclamar 'se queres a paz, prepara-te para a paz
e tenta construi-la na tua vida quotidiana."
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Religião e violência, que relação? É difícil
encontrar dois conceitos mais abrangentes
e complexos. Por isso, não espanta
que frequentemente as tentativas
de resposta insistam na ambivalência,
na ambiguidade desta relação (Um livro
de referência sobre estas questões,
de Scott Appleby, intitula-se precisamente
The Ambivalence of the Sacred).

Depois dos horríveis atentados do 11 de Setembro houve
muita gente que considerou que tinha ficado definitivamente
provado que as religiões promovem a violência, ou mesmo,
que eram as grandes responsáveis pela violência no mundo.
O texto de José Saramago, "O Factor Deus", foi talvez a afirmação com mais impacto deste tipo de teses em Portugal. As
fragilidades deste tipo de abordagem óbvia, ficam claras
nesse texto do escritor, que ignora a contribuição do empenho revolucionário comunista em muitos dos episódios mais
violentos da história do século XX, ou o facto de que os
Taliban que ele vitupera como o exemplo acabado dos males
da religião, tinham como uma das suas componentes fundamentais, que Ihes forneceu muitos dos oficiais. que
enquadravam o movimento, os membros da facção Khalq do
PC afegáo, que viram aí uma oportunidade de regressar ao
poder...
Mas, afinal, é ou não verdade que as religiões promovem
a violência? E existem ou não formas de violência especificamente religiosas? Uma resposta em abstracto a estas
questões é difícil. Há muitas religiões (apesar de apenas
algumas terem um impacto verdadeiramente mundial). Há
muitas formas de violência. A isto acresce o facto de que no
estudo dos grupos humanos não é possível falar-se de leis
claramente determinadas, mas apenas de tendências e distinções significativas. E nesse sentido, ensaiando apenas
breves respostas a algumas questões fundamentais, que
vamos desenrolar este texto.
Não é a violência algo natural, que pode assumir varias
capas, mas que é constitutiva do homem (e que, portanto, é
impossível de eliminar)? Na verdade, parece-nos que
responder que sim e considerar a religião como apenas mais
uma dessas capas, é, desde logo, confundir agressividade
com violência, entendida esta como o agir de acordo com
esses impulsos agressivos num contexto de grupo. A violência está presente nas sociedades dos outros mamíferos, mas
igualmente presente esta o seu condicionamento. Daí que,
de acordo com os especialistas em comportamentos animais,
nas lutas entre seres das mesmas espécies é muito raro
haver mortos. O homem é portanto, naturalmente agressivo,
mas não é necessariamente violento, e as leis da guerra e
outras formas mais avançadas de cultura da paz têm também
antecedentes "naturais". Os grupos humanos e as regras,
instituições e ideais que os regem, organizam e inspiram funcionam ora como elementos potenciadores da violência, ora
como elementos condicionadores da violência. É assim com
os sistemas de crença, de entre os quais se destacam pela
sua antiguidade e pelo seu peso, as religiões.
Mas não são as religiões simplesmente aproveitadas
interesseiramente pelas partes em confronto para justificar o
uso da violência para outros fins? As acções e motivações
dos grupos humanos são, por regras, complexas, raramente
se podem reduzir a uma explicação única. É também verdade
que, seja a nível individual seja a nível de grupo, a tendência
mais comum é dar primazia a causa vista como mais nobre,
logo mais apresentável. Por isso, é natural que nos conflitos
muitas vezes seja dado um peso público excessivo ao reli-

gioso na dinâmica dos conflitos, face a outros factores com
peso igual ou superior. Mas isso é, em si mesmo, significativo. Pois indica a importância que é atribuída a crença religiosa como mecanismo de legitimação, de conquista de
adesões e de mobilização. Elementos muito importantes'em
qualquer conflito. Por fim, negar a partida a sinceridade dos
que dizem combater em nome e em defesa de uma determinada fé não faz qualquer sentido. A sinceridade é sempre
algo difícil de apreciar, mas porquê duvidar dos que evocam
a religião, e não dos que remetem para a política, ou para a
economia? Há que assumir que nas grandes religiões mundiais há correntes pacíficas e até pacifistas, e há correntes
intolerantes e violentas. Que nos livros sagrados e nas
tradições mais veneradas do judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo, existem em grau variável mas
sempre difícil de apreciar com rigor e imparcialidade elementos contraditórios, que ora apelam a paz ora justificam o
recurso a força ... Em determinadas épocas e em determinados lugares prevaleceram umas, noutras prevaleceram outras. E para esses contextos específicos, para o porquê dessas mudanças que é essencial olhar. Os judeus perseguiram
inicialmente os cristãos, que viam como uma seita herética,
os cristãos expulsaram e perseguiram os judeus durante
séculos. Nomeadamente, em Portugal entre os séculos XVI e
XVIII foram perseguidos violentamente os descendentes dos
judeus forçados a converter-se por D. Manuel I. Muitos deles
encontraram refugio tolerante na protestante Holanda, mas
também no Império Turco Otomano que tinha como religião
de Estado o Islão, onde ainda hoje se mantém uma importante comunidade de judeus sefarditas, que nunca foi incomodada pela maioria muçulmana... Um dos mais importantes generais tibetanos do início deste século tinha um
tapete feito da pele dos prisioneiros chineses capturados, e
hoje são os monges tibetanos a ser barbaramente torturados
em nome do "sagrado" nacionalismo de Estado chinês. O
conflito entre israelitas e palestinianos, que durante décadas
foi visto pelo mundo e pelas duas partes como a disputa do
mesmo território por nacionalismos seculares concorrentes,
surge hoje, cada vez mais, como um confronto entre duas
religiões, com o seu epicentro na cidade santa de Jerusalém
e nos seus santuários. Sinal de uma tendência inegável para
uma renovada vitalidade e importância do empenho religioso
militante nas últimas décadas. Mas também resultado da
quebra de sistemas de crenças seculares alternativos (o fascismo primeiro, o comunismo depois). O que mostra a pertinência de se reconhecer alguma relação de equivalência ao
analisar o surgimento da violência, entre sistemas de crença
seculares e religiosos, sobretudo quando os primeiros
revestem um carácter global, messiânico ou revolucionário.
Um sistema de crença novo, que pretende dar um nova
resposta as questões essenciais entra necessariamente em
choque com o statu quo e cria tensões que podem ou não
redundar em violência (seja ela repressiva da parte da "velha
ordem", ou revolucionária por parte dos inovadores, ou um
conflito militar mais ou menos clássico entre ambos).
Portanto, mais que pretender que nunca e em circunstân-

cia alguma as religiões promoveram a violência o que consideramos ser insustentável a luz da história , o que importa
perguntar é em que circunstâncias históricas as religiões promoveram a violência? Para depois se procurar perceber
como pode evitar-se isso?
As religiões parecem conter dois elementos fundamentais
que promovem historicamente o recurso a violência: a ortodoxia e o impulso missionário. Ambas tendem a criar divisões
concorrenciais, fronteiras disputadas, tensões e, por vezes,
violência, seja sob a forma de repressão, seja de guerra civil
ou guerra entre Estados.
As grandes religiões tendem a ver-se como saber e não
apenas como prática. Ora não há saber sem debate, nem
debate sem controvérsia. Frequentemente, por isso, os grupos religiosos cindem-se em torno da questão da interpretação correcta ortodoxa da fé. Da defesa militante de sistema de crenças diferentes, ou de diferentes interpretações
do mesmo, surgem tensões, por vezes conflitos e repressão.
O exemplo clássico destes conflitos de religião é a Guerra
dos Trinta Anos (1618-1648) que devastou a Alemanha dividida entre Estados católicos e protestantes (imortalizada por
Brecht na peça Mãe Coragem). Houve também a Inquisição
e outras tentativas de policiar a consciência.
Por outro lado, as grandes religiões geralmente vêem-se
como portadoras de uma mensagem universal, pelo que
procuram difundir-se sempre que tal seja possível. Ora, missionação frequentemente iimou com expansão pela força
das armas de poderes "protectores" dos missionários. Por
isso, as zonas de fronteira entre fés diferentes, e particularmente onde existe concorrência entre elas, tendem a ser
zonas de tensão e de conflito. Foi assim nos Balcãs, por
exemplo, em vários períodos da história da região, entrecortados, note-se, por períodos de convivência que mostram
que também as fronteiras, e não apenas as religiões, são
ambivalentes.
Actualmente, e com a difusão progressiva mas não completamente bem sucedida do modelo ocidental de Estado
neutra1 em questões de fé, sobretudo no que diz respeito as
suas relações com outros Estados, parece haver a tendência
para estes conflitos se darem cada vez mais no interior dos
Estados e não entre eles. Mesmo se a determinados conflitos interestatais entre a índia e o Paquistão, ou entre a
Grécia e a Turquia é dada essa conotação, hoje isso é claramente a excepção e não a regra (independentemente do
sucesso de Huntington com a tese do "choque de civilizaçÕes"/religiÕes), a motivação religiosa de um conflito entre
Estados tende a não ser assumido oficialmente. Deixou de
ser visto como adequado.
Importa, no entanto, ao procurar construir a paz, porque
discursos e realidade nem sempre jogam, não ignorar o
potencial para a violência das religiões. Mas importa também
não ignorar a sua capacidade para promover a não-violência.
O empenho militante e cego as razões do mundo moveu
muitas vezes grupos e líderes religiosos no esforço de promoção da paz, apesar de enormes críticas e ameaças recebidas. Mais, a grande difusão no terreno das redes religiosas,

e a sua grande capacidade de resistência, fazem com que
tenham um enorme capital de legitimidade local, e a capacidade de levar a paz e nomeadamente as técnicas de mediação para o terreno mais remoto, para cada aldeia de um
país devastado pela guerra. O caso de Moçambique, e a
actual mobilização das igrejas angolanas na COIEPA, são
bons exemplos que nos são próximos disso mesmo.
Para concluir, e como começámos por referir, ambivalência é uma palavra frequente na apreciação destas questões,
e por boas razões. Não existem conflitos puramente religiosos, ou políticos, ou económicos. Evidentemente que
quando falamos de conflitos religiosos não estamos a pensar
num conflito espiritual entre anjos e demónios na planície do
Armagedão. Quando falamos de violência religiosa não estamos a pensar no sentido restrito, da violência ritual, seja
sobre terceiros (os famosos sacrifícios humanos, com que
Abraão se debate), seja sobre os próprios (variadas formas
de penitência física). Usamos a expressão no sentido de designar formas de violência em que a componente religiosa
tem um peso importante. Tendo em conta, porém, que tal
como as organizações religiosas têm de ter em conta a realidade material para sobreviver. Assim também num conflito,
quaisquer que sejam as motivações iniciais dos protagonistas, os cálculos de força e as preocupações logísticas não
desaparecem. No entanto, ao perceber o peso do religioso
numa determinada manifestação de violência deve tentar
perceber-se alguns pontos, por exemplo:
O grupo que recorre a violência existia (ou fazia parte)
de um grupo religioso militante antes disso?
Ele investe na produção de discurso doutrinal?
A sua acção é sancionada por autoridades religiosas
reconhecidas e anteriores a sua emergência?
Entre os seus objectivos fundamentais estão questões
religiosas (ortodoxia, santuários, expansão da fé, recuperação de territórios perdidos, etc.)?
Se se obtiver uma resposta positiva a vários destes pontos
teremos identificado um peso importante do factor religioso
numa determinada situação violenta. Poderá (deverá) parecernos lamentável, mas pior seria ignorar esta dimensão.
Identificados estes pontos há então que procurar agir em
cada um deles, no sentido, ou de os recuperar no que eles
tenham de válidos, ou de os contrariar e, nomeadamente,
também no campo do religioso. Nem que a única coisa a
fazer seja negar o exclusivo da legitimidade nesses campos
aos que apelam a violência. Por isso, o espírito de Assis,
podendo ser criticado, deveria sobretudo ser multiplicado e
trabalhado por outras autoridades religiosas, por outras
tradições religiosas.
Soluções milagrosas (ou científicas) fáceis para a questão
da violência, isso, lamentavelmente não há. Mesmo ao nível de
cada uma de nós lidar com a agressividade é difícil, por muito
boas que sejam as crenças. É ainda muito mais difícil fazê-lo ao
nível de comunidades tão vastas como as constituídas por
todos os que se afirmam crentes de uma das grandes religiões
mundiais. Por isso, mais do que apontar o dedo, que cada um
cuide do seu jardim já não será um mau começo.. .

No dia 24 de Janeiro de 2002, o Papa João
Paulo II convidou líderes de todas
as religiões para um encontro de oração
pela paz no mundo, em Assis,
na sequência dos atentados
de 11 de Setembro. No final do encontro,
os líderes presentes comprometeram-se
com uma declaração comum, cujo texto
é aqui reproduzido.

Nós, reunidos aqui em Assis, reflectimos em conjunto sobre
a paz, dom de Deus e bem comum de toda a humanidade.
Ainda que pertencendo a tradições religiosas diversas, afirmamos que, para construir a paz, é necessário amar o próximo, respeitando a regra de oiro: "Faz aos outros aquilo que
quererias que te fizessem a ti".
Animados por esta convicção, não nos cansaremos de
trabalhar na grande empresa da paz, e para isso:
1. Comprometemo-nos a proclamar a nossa firme convicção de que a violência e o terrorismo contrastam com o
autêntico espírito religioso; e, ao condenarmos todo o recurso a violência e a guerra em nome de Deus ou da religião,
comprometemo-nos a fazer tudo o que é possível para eliminar as causas do terrorismo.
2. Comprometemo-nos a educar as pessoas no sentido

de se respeitarem e estimarem reciprocamente, para que
possa haver uma convivência pacífica e solidária entre pessoas pertencentes a etnias, culturas e religiões diferentes.
3. Comprometemo-nos a promover a cultura do diálogo,
para que a compreensão e a confiança recíprocas cresçam
entre indivíduos e povos, como premissas de uma paz autêntica.
4. Comprometemo-nos a defender o direito de cada pessoa humana a viver uma existência digna segundo a sua
própria identidade cultural, e a constituir livremente a sua
própria família.
5. Comprometemo-nos a dialogar com sinceridade e
paciência, não considerando como um muro intransponível
aquilo que nos diferencia, mas, pelo contrário, reconhecendo
que o confronto com as diversidades dos outros pode tornarse ocasião para uma melhor compreensão recíproca.
6. Comprometemo-nos a perdoar uns aos outros pelos
erros e preconceitos do passado e do presente; a apoiarmonos num esforço comum para ultrapassar o egoísmo e a
arrogância, o ódio e a violência, e para aprender do passado
que a paz sem a justiça não é verdadeira paz.
7. Comprometemo-nos a estar do lado de quem sofre na
miséria e no abandono, sendo nós a voz de quem não tem
voz e trabalhando concretamente para superar tais situações, na convicção de que ninguém pode ser feliz sozinho.
8. Comprometemo-nosa fazer nosso o grito de quem não
se resigna perante a violência e o mal, e a contribuir com
todas as nossas forças para dar a humanidade do nosso
tempo uma verdadeira esperança de justiça e paz.
9. Comprometemo-nos a encorajar todas as iniciativas
que promovam a amizade entre os povos, certos de que, sem
entendimento solidário entre os povos, o progresso tecnológico expõe o mundo a riscos crescentes de destruição e
morte.
10. Comprometemo-nos a pedir aos responsáveis das
nações que façam todos os esforços para que, a nível
nacional e internacional, se edifique e consolide um mundo
de solidariedade e de paz, sobre o fundamento da justiça.
Nós, pessoas de tradições religiosas diversas, não nos
cansaremos de proclamar que a paz e a justiça são inseparáveis; e que a paz na justiça é a única via em que a
humanidade pode caminhar para um futuro de esperança.
Estamos convencidos de que, num mundo com fronteiras
cada vez mais abertas, com distâncias menores e relações
facilitadas por uma densa rede de comunicações, a segurança, a liberdade e a paz não poderão ser garantidas pela
força, mas só pela confiança recíproca.
Deus bendiga estes nossos propósitos, e dê ao mundo
justiça e paz.
Nunca mais a violência!
Nunca mais a guerra!
Nunca mais o terrorismo!
Em nome de Deus, todas as religiões tragam a terra
Justiça e Paz,
Perdão e Vida,
Amor!

AO ENCONTRO
DAS FONTES
DA SABEDORIA
No dia 24 de Janeiro, em sintonia com
o encontro de Assis, convocado pelo Papa,
o patriarca de Lisboa, D. José Policarpo,
convidou líderes de várias religiões para
um encontro inter-religioso, que decorreu
no salão da Paróquia do Sagrado Coração
de Jesus. Cada confissão deu um
testemunho e leu um excerto dos seus
textos sagrados. Aqui fica o registo dessas
fontes da sabedoria.

TRADIÇÃO
HINDU
DEUS,DAI-NOS O QUE É BENÉFICO
Os govemantes e intelectuais do Mundo vivem hoje preocupados
em encontrar a melhor forma de se estabelecer a Paz no Mundo.
Apesar de todos os Países possuírem armas em maior ou
menor quantidade, a verdade é que não há Nação que se
possa sentir em segurança. E isso porque essas armas, sejam
de que natureza forem, não ajudam ao entendimento entre os
Povos do Mundo, nem servem para o desenvolvimento, mas
sim para a destruição.
Como é que se deve então alcançar esse entendimento, tão
necessário para que haja uma Paz efectiva no nosso Planeta?
No meu modesto entender, não é possível imaginar sequer
a Paz sem que haja uma entrega efectiva a Deus e uma defesa e aplicação na vida, dos valores morais, religiosos e éticos
universalmente aceites.
A Humanidade é hoje vista a afastar-se, cada vez mais, de
Deus e da Verdade. É urgente, pois, que ela se volte para Deus.
Só atravês da Fé em Deus é que será possível criar e desenvolver, nos Homens um espírito de Fratemidade Universal e só aí
é que será possível a Humanidade alcançar a verdadeira Paz.
Nas escrituras Sagradas Hindus, os Vedas, e outras obras igualmente sagradas como o Shreemad Bhagwad-Geeta, é lugar
comum o espírito de um desejo de Bem para o Mundo e para a
Humanidade, Paz, Prosperidade e Entendimento Mútuo entre os
Povos, desejo esse patente nas dezenas de Orações e Preces
nelas contidas, como esta que irei agora citar:
Deus, afastai de nós tudo o que é mau e Pecaminoso
E dai-nos o que é Benéfico!
Que a Paz e a Prosperidade reinem no Planeta
Que a serenidade das Águas, da Terra, do Paraíso,
[das Plantas e dos Deuses
alcance também a minha Alma.
Que os ódios desapareçam da face do Mundo,
Que ninguém deseje mal a ninguém,
Que haja total tolerância entre todos,
Que a Humanidade seja Feliz
E que a Paz seja por fim uma Realidade!

TRADIÇÃOBUDISTA
ORAÇÃOPARA A PAZPOR SHANTIDEVA
Possa eu ser em todos os tempos, hoje e sempre
O protector dos que não tem protecção
O guia dos que perderam o caminho
Um barco para os que têm de atravessar oceanos
Uma ponte para os que têm de atravessar rios
Um santuário para os que estão em perigo
Uma lâmpada para os que não têm luz
Um refúgio para os que não têm abrigo
E o servente de todos os que precisam.

Nem a paz nem a guerra existem independentemente de
nós. É verdade que certos indivíduos - os dirigentes políticos, os
que se ocupam de estratégia, os generais do exército - têm
responsabilidades particularmente pesadas no que respeita a
paz. No entanto, estas pessoas não caíram do céu. Não nasceram nem foram criadas no espaço. Foram, como nós, alimentadas pelo leite e pelo afecto materno. São membros da nossa
própria família humana e foram educados no seio da sociedade
que nos, como indivíduos, ajudámos a criar. A paz no mundo
depende, portanto, da paz existente no coração dos indivíduos.
O que por sua vez depende de todos agirmos eticamente, disciplinando a nossa reacção aos pensamentos e as emoções
negativas e desenvolvendo as qualidades espirituais fundamentais.
(...) Embora, paradoxalmente, a maioria das campanhas
militares vise a paz, na realidade, a guerra é como um incêndio
que percorre a comunidade humana e cujo combustível são
pessoas vivas. (...) a natureza da guerra é crueldade fria e sofrimento.
(...) Para uma paz mundial genuína, temos de começar por
desmantelar as estruturas militares que constniímos. Não
podemos esperar usufruir da paz, em sentido pleno, enquanto
for possível a um punhado de indivíduos exercer o poder militar
e impor o seu querer aos outros. Nem podemos esperar uma
paz verdadeira enquanto houver regimes totalitários apoiados
por forças armadas que, as suas ordens, não hesitam em
praticar injustiças. A injustiça mina a verdade, e sem verdade
não pode haver paz duradoura. (...) Porque, quando não temos
a verdade do nosso lado, impomos os nossos objectivos pela
força. E quando as decisões são contrarias a verdade, tanto
vencedores como vencidos sentem que algo não está certo.
Esse sentimento negativo mina a paz imposta pela força.
(...) Quando, como indivíduos, nos desarmamos interiormente, contrariando pensamentos e emoções negativas e cultivando qualidades positivas, criamos as condições do desarmamento exterior. Uma paz mundial duradoura e genuína só
será realmente possível como resultado desse esforço interior
de cada um.

Não queiras imitar os maus,
nem invejes os que obram na iniquidade.
Tem esperança no Senhor, e faz boas obras;
habita na terra, e te sustentarás com as riquezas dela.
Sê obediente ao Senhor, e ora-lhe;
não queiras invejar o que tem prosperidade no seu caminho,
ao homem que faz injustiças.
Mas os simples herdarão a terra,
e deleitar-se-ão em abundância de Paz.
O Senhor dos Exércitos está connosco;

o Deus de Jacob é o nosso amparo.
Que afasta as guerras até a extremidade da Terra;
quebrará o arco e as armas; e queimará os escudos no fogo.
Recebam os montes a Paz para o povo,
e os outeiros a Justi~a.
Seja feita a Paz no teu exército,
e abundância para os que amam.
Por causa de meus irmãos, e de meus vizinhos,
[pedi eu a Paz para ti.
Por amor da casa do Senhor nosso Deus,
[procurei bens para ti.
Ó meu libertador, aquele que estabelece a Paz nas alturas,
que ela reine também sobre nós e sobre todo o Mundo. Amen.

"Era uma vez ...milhões e milhões de estrelas no céu, havia
estrelas de todas as cores: brancas, lilás, prateadas, vermelhas, azuis... Um dia, elas procuraram o senhor Deus, todo
poderoso, o senhor Deus do universo e disseram-lhe: - Senhor
Deus, gostaríamos de viver na terra, entre os homens.. 'Assim
será feito', respondeu Deus. 'Conservarei todas vocês bem
pequeninas como são vistas, e podem descer a terra'. Conta-se
que, naquela noite, houve uma linda chuva de estrelas, algumas se aninharam nas montanhas, outras misturaram-se aos
brinquedos das crianças e a terra ficou maravilhosamente iluminada.
Porém, passado algum tempo, as estrelas resolveram
abandonar os homens e voltar para o céu, deixando a terra
escura e triste. 'Por que voltaram? perguntou Deus, a medida
que elas chegavam ao céu.
'Senhor Deus, não nos foi possível permanecer na terra, lá
existe muita miséria, muita desgraça, muita fome, muita violência, muita guerra, muita maldade e muita doença'.
E o Senhor disse-lhes: 'Claro, o vosso lugar real é aqui no
céu, a terra é o lugar do transitório, daquilo que morre e onde
nada é perfeito, aqui no céu é o lugar da perfeição, o lugar onde
tudo é imutável, onde tudo é eterno, onde nada perece'.
Depois de chegarem todas as estrelas e conferido o seu
número, Deus disse:
'Mas falta uma estrela. Perdeu-se no caminho?'
Um anjo que estava perto respondeu:
'Não Senhor, uma estrela resolveu ficar entre os homens;
ela descobriu que o seu lugar é exactamente onde existe imperfeição, onde há limites, onde as coisas não vão bem'.
'Mas que estrela é essa? Voltou Deus a perguntar.
E o anjo respondeu:
'Por coincidência, Senhor, era a única dessa cor'.
'E qual é a cor dessa estrela?' insistiu Deus.
E o anjo disse: 'A estrela é verde, Senhor, a estrela verde
do sentimento de esperança'.
E quando olharam então para a terra, a estrela já não estava só. A terra estava novamente iluminada, porque havia uma
estrela verde no coração de cada pessoa, porque o único sentimento que o homem tem e Deus não, é a esperança. Deus já

conhece o futuro, e a esperança é própria da natureza humana,
própria daquele que caiu, daquele que erra, daquele que não é
perfeito, daquele que ainda não sabe como será o seu futuro.
Vamos fazer a estrela verde que temos dentro de nós brilhar
cada vez mais e sempre".

Ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte, e depois de se
ter sentado aproximaram-se d'Ele os discípulos.
Tomando então a palavra, começou a ensiná-los, dizendo:
"Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o
reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a
Deus.
Bem-aventurados os construtores da paz, porque serão
chamados filhos de Deus.
Bem-aventuradosos que sofrem perseguição,por causa da
justiça, porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e
perseguirem e, mentido, disserem todo o género de calúnias
contra vós, por minha causa.
Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos Céus; foi também assim que perseguiram antes de
vós os profetas."

Hoje, na noite do mundo e na esperança da Boa Nova, afirmo com.audáciaa minha fé no futuro da humanidade.

Recuso-me a acreditar que o ser humano não seja mais do
que uma palhinha sacudida pela corrente da vida, sem possibilidade de influenciar minimamente o curso dos acontecimentos.
Recuso-me a partilhar a opinião daqueles que pretendem
que o homem esta a tal ponto prisioneiro da noite sem estrelas
do racismo e da guerra que a aurora radiosa da paz e da fraternidade nunca poderá tornar-se uma realidade.
Recuso-mea fazer minha a previsão cínica de que os povos
vão descer uns atrás dos outros no turbilhão do militarismo até
ao inferno da destruição termonuclear.
Eu acredito que a verdade e o amor sem condições terão
efectivamente a última palavra. A vida, ainda que provisoriamente
derrotada, permanece sempre mais forte do que a morte.
Creio firmemente que, mesmo no meio das bombas que
rebentam e dos canhões que troam, se mantém a esperança
de uma manhã radiosa.
Atrevo-me a acreditar que um dia todos os habitantes da
terra poderão receber três refeições por dia para a vida do
corpo, a educação e a cultura para a saúde do espírito, a igualdade e a liberdade para a vida do coração.
Creio igualmente que um dia toda a humanidade reconhecerá em Deus a fonte do seu amor. Creio que a bondade
salvadora um dia se tornará lei. O lobo e o cordeiro poderão
deitar-se juntos, cada homem poderá sentar-se sob a sua
figueira, na sua vinha, e ninguém mais terá razão para sentir
medo.
Creio firmemente que venceremos.

1. Em nome de Deus, o Beneficente, o Misericordioso,
2. Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos;
3. O Beneficente, O Misericordioso;
4. Senhor do Dia do Juízo Final.
5. A Ti, somente, adoramos, e a Ti, somente, pedimos ajuda.
6. Mostra-nos o caminho recto:
7. O caminho daqueles a quem Tu concedeste a Tua Graça;
Daqueles que

Não incorrem na Tua cólera,
E que não se perdem. Ameen.

"A Paz! É a palavra do Senhor Misericordioso."

"Não entrareis no Paraíso sem Fé e só tereis Fé quando vos
amardes uns aos outros. Deixai que vos oriente para que vos
ameis uns aos outros. Amai-vos espalhando a Paz. Proclamai
entre vós a saudação "Que a Paz esteja convosco"."

(...) Marrocos, País do Islão, orgulha-se de ter, desde
sempre, dado as duas religiões, cristã e judaica, toda a latitude para coexistirem e viverem lado a lado com o Islão, num
espírito de tolerância que os Marroquinos consagraram numa
duradoura tradição que os honra ainda segundo os anais da
História.
E se assim acontece é porque o Islão é uma religião que
estimula o direito e o bem, a justiça e a igualdade, a segurança e a paz e recomenda o intercâmbio do conhecimento
entre todos os homens, de acordo com as palavras de Deus:
"Humanidade, nós vos criámos de um macho e de uma
fêmea e vos dividimos em Nações e tribos para que vos conhecêsseis" (Alcorão).
Desta forma o Islão apela ao dialogo e ao debate ameno
e cortês. A este respeito Deus diz-nos: "Chama para o caminho do Senhor com sabedoria e clara exortação e discute
com eles da melhor maneira".
Desta forma se compreende a Paz (As-salam), palavra
etimologicamente ligada a "lslam". É também um atributo de
Deus, Paz (As-salam), e o paraíso é denominado de a Casa
da Paz (Dar As-salam). E os muçulmanos aprendem a
saudar, proferindo em primeiro lugar esta palavra de Paz:
Salam.

A religião foi instrumentalizada, vezes sem número, ao
serviço de interesses mesquinhos de etnias, culturas ou
nações. Mas na sua raiz há uma sede de harmonia que antídoto da violência.
Reunimo-nos hoje, em resposta ao apelo de João Paulo
II, provindos das várias comunidades religiosas da cidade
de Lisboa, para reafirmarmos o nosso empenho na construção duma paz duradoira. Animam-nos valores comuns:
como a defesa da sacralidade da vida, o respeito pela dignidade humana, a atenção a família, a luta contra a
pobreza, a protecção da natureza, a redução do armamento, o combate solidário as grandes doenças físicas e
morais, e o desenvolvimento dum direito e de convenções
internacionais que garantam uma ordem mundial mais
justa.
Que Deus - na sugestiva expressão de Francisco de
Assis - faça de nós instrumentos da sua paz.

Irmanados na construção da paz,
entrevemos juntos
uma relação nova entre indivíduos, povos e culturas
que promova a dignidade humana no respeito pela diferença.
Fiéis a riqueza das nossas tradições respectivas,
sabemos que as trevas são afastadas pela luz,
e o ódio é vencido pelo amor.
Trazemos, por isso, em mãos desarmadas
a luz da justiça, da misericórdia e da compaixão
que brilha nas fontes do nosso património espiritual.
Os laços de respeito e de solidariedade que entre nós se tecem
nos abram hoje os olhos para as raízes últimas da violência,
nos fortaleçam nas dificuldades futuras,
e sejam semente vigorosa de uma paz duradoira para todos.

Em Nome de Deus, que é Todo-Poderoso, Misericordioso e
Compassivo, nós, que nos reunimos como Iíderes religiosos
das comunidades Muçulmana, Cristã e Judaica, rezamos por
uma paz verdadeira em Jerusalém e na Terra Santa, e
declaramos o nosso compromisso em acabar com a violência e o derramamento de sangue, que negam o direito a vida
e a dignidade.
Segundo as nossas tradições de Fé, matar inocentes em
Nome de Deus é uma dessacralização do seu Santo Nome,
e mancha a imagem da religião no mundo. A violência na
Terra Santa é um mal ao qual se devem opor todas as pessoas de boa-fé. Devemos tentar viver juntos como vizinhos
que respeitam a integridade da herança histórica e religiosa
uns dos outros. Apelamos a todos para que se oponham ao
incitamento ao ódio e a imagem errbnea uns dos outros.

1. A Terra Santa é santa para as nossas três expressões
da Fé. Assim, os seus seguidores devem respeitar esta santidade; e não devemos permitir que o derramamento de
sangue a continue a poluir. A santidade e integridade dos
lugares santos devem ser preservadas e a liberdade das
religiões assegurada para todos.
i Maria

Adelaide P. Correia*

Em Janeiro, vários líderes judeus, cristãos
e muçulmanos da Terra Santa e do Médio
Oriente reuniram-se em Alexandria, no
Egipto, para debater a situação políticoreligiosa da região. No final do encontro de
três dias, aprovaram a "Declaração de
Alexandria dos lideres religiosos da Terra
Santa", que a seguir se reproduz.

2. Palestinianos e israelitas devem respeitar as disposições divinas do Criador, por cuja graça vivem na mesma
terra, que é chamada santa.

3. Apelamos aos Iíderes políticos de ambos os povos
para que trabalhem para uma solução justa, segura e
duradoura, no espírito das Palavras do Todo Poderoso e dos
Profetas.
4. Como primeiro passo imediato, apelamos a um cessarfogo apoiado, vigiado, respeitado e observado pelos crentes
de todos os lados; e a execução dos planos Mitchell e Tenet,
incluindo o levantar das restrições e o retorno as negociações.
5. Queremos ajudar a criar uma atmosfera que permita
as gerações presentes e futuras coexistirem em mútuo
respeito e confiança. Apelamos a todos que evitem incitamentos ao ódio e a demonização; e que eduquem as futuras
gerações neste espírito.

6. Como lideres religiosos, comprometemo-nos a continuar em conjunto a busca de uma paz justa, que leve a reconciliação em Jerusalém e na Terra Santa, para o bem
comum de todos os nossos povos.
7. Anunciamos que vamos estabelecer uma comissão
conjunta permanente para apoiar a concretização das
recomendações desta declaração e que manteremos um
contacto permanente com os nossos respectivos dirigentes
políticos.
'Traduçêo

Alexandria, 21 de Janeiro de 2002

O SONHO
Os Patriarcas e autoridades das Igrejas
Cristãs de Jerusalém entregaram ao
Secretário de Estado norte-americano,
General Colin Powell, com quem se
avistaram no Consulado dos EUA a 13 de
Abril, uma carta em que expunham as suas
preocupações e interpretação do conflito
israelo-palestiniano e apelavam a uma paz
construída sobre a segurança
e a reconciliação. Este é o conteúdo
essencial da rnissiva.
Assinam a carta os líderes das quatro famílias de Igrejas:
Ortodoxa Grega
Ortodoxa Oriental
(Coptas, Arménios, Sírios, Etíopes)
católicas
(Católica-Romana, Católica Grega, Maronifas, Sírios, Annénios)
Evangélicas
(Anglicanas, Luteranas)
i

Silas Oliveira

Fontes: Gabinete de Comunicação Social do Conselho Mundial de Igrejas e
Secretariado Geral da Conferência de Igrejas Europeias (KEK)

"A JUSTIÇA E A PAZSE VÁO BEIJAR"
(Salmo 85, 11)
"Nós insistimos na relação simbiótica que existe entre
Israelitas e Palestinianos neste país. Nós queremos a segurança para os Israelitas, do mesmo modo que a justiça e a
paz para os Palestinianos. Para nós, a segurança de Israel
depende da justiça para com os Palestinianos.
Hoje em dia, a população árabe da região e de outras
terras é hostil para com Israel devido a causa palestiniana.
Sendo que a causa palestiniana é o problema-chave do
conflito no Médio-Oriente, o mundo árabe vai reconciliarse com Israel quando esta causa tiver encontrado uma
solução justa, aceitando a existência de Israel no Médio
Oriente. Para chegar a este ponto, a justiça deve ser aplicada de modo conforme a legitimidade internacional, tal
como é apresentada pelas resoluções 242, 338 e 1397 da
ONU, que pedem uma solução política. Por outras
palavras, o princípio da terra pela paz tem de ser respeitado. A ocupação israelita sob todas as suas formas tem de
acabar e as terras árabes devem ser restituídas a fim de
que o Estado da Palestina possa existir no interior das
fronteiras definidas em 1967. Os colonatos israelitas
devem ser desmantelados, o direito palestiniano ao
regresso deve ser tomado em conta de modo justo e
importa que Jerusalém seja partilhada entre os dois
povos. Todas as formas de violência e de contra-violência
acabarão desde que seja encontrada uma solução política
e que ela seja garantida pelos Estados Unidos e pelos
países europeus.
O conflito entre os Palestinianos e os Israelitas não pode
ser reduzido a uma simples questão de violência. A violência
é apenas o sintoma da causalraíz do conflito no Médio
Oriente, e que é a ocupação dos territórios de 1967. (...) Se
continuarmos a interessar-nos unicamente pela questão da
violência, ficaremos todos prisioneiros do círculo vicioso da
violência. Já basta de sangue vertido dos dois lados. E agora
tempo de iniciar uma nova era de paz justa e de reconhecimento mútuo dos direitos recíprocos, direitos da pessoa,
civis, religiosos e políticos.
O diálogo inter-religioso entre Judeus, Cristãos e
Muçulmanos continua a ser um meio de educação para a paz
e um catalisador de reconciliação. Este processo arrancou
com a Declaração de Alexandria em Janeiro de 2002, e foi
apoiado pelos dirigentes religiosos e políticos, a nível local,
regional e internacional. (...)
Há já dois mil anos que nós representamos a cristandade
nesta parte do mundo. Pensamos que o futuro da cristandade palestiniana reside na paz e não na guerra. Cremos que
a Igreja cristã pode ser um instrumento de paz, de justiça e
de reconciliação. Como dizia o Dr. Martin Luther King Jr., "I
have a dream". O nosso sonho é que estes dois povos que
representam as três religiões monoteístas devem poder conhecer uma paz justa e viver em liberdade, em segurança e
na reconciliação.
Que Deus o abençoe."

A IAIZE
,

i

Rabbi David

Um dos irmáos da comunidade monástica
de Taizé, que reúne irmãos de diferentes
origens cristãs, recebeu no dia de Páscoa
esta carta, remetida de Jerusalém.

Escrevo-lhe neste tempo de santidade para as nossas duas
tradições de fé - Pessah e Páscoa - com votos de alegria e de paz
para si e para toda a sua magnifica comunidade. É precisamente
nesta época que as nossas duas tradições se encontram de tantas maneiras que poderíamos partilhar e descobrir em conjunto
muitas coisas.
Enquanto espero o momento em que poderei voltar a Taizé
para viver isso mesmo, gostaria de partilhar consigo e com os
seus irmãos o quanto aprendi com essa lição de amor e de pluralismo que vivi quando estive Taizé e como ela continua a influenciar a minha própria vida espiritual.
Muitas vezes conto a outras pessoas convidados para a
nossa mesa do Sabbath, crianças da escola, estudantes e colegas do Instituto rabínico - as impressões que a minha curta passagem por Taizé, em Setembro, me deixou e descrevo-lhes a
intensidade da oração, o compromisso cada vez mais determinado dos irmãos da comunidade, a lindíssima música e o esforço
comunitário. Conto-lhes como cristãos do mundo inteiro vêm a
Taizé para recarregar baterias e como cada um é aceite sem
qualquer julgamento. Explico-lhes o quanto nós próprios, judeus,
poderiamos aprender sobre o modo como as diferentes correntes
religiosas do judaísmo poderiam não sd sobreviver melhor em
conjunto, como também colaborar umas com as outras, se
observássemos como os irmãos de Taizé concretizaramesta vida
comunitária, em França.
A minha mulher e os meus filhos (os cinco!) estão agora familiarizados com quatro ou cinco cânticos de Taizé que usamos em
momentos diferentes da nossa oração familiar - com palavras
diferentes e muito vezes sem palavras, devo admiti-lo. A propósito, o preferido de todos é "Bendigo al Setior". Na outra noite, precisamente quando a nossa família e os nossos convidados
estavam reunidos na nossa casa para o Seder, a primeira noite da
Pessah, começámos a celebração com "Tu sei sorgente
viva...vieni Spirito Santo", esperando que a nossa mesa fosse
abençoada pela presença da Chenikah, no meio da violência e da
tristeza que continuamos a sofrer, nós Israelitas e os nossos vizinhos Palestinianos.
São 22 horas, este sábado a noite, e a rádio acaba de dar
conta de um outro atentado suicida, desta vez em Telavive. Um
pouco antes, nesta noite, tínhamos sido informado de que o nosso
vizinho de baixo tinha sido morto no ataque de quarta-feira a noite
em Netanya, onde um atentado suicida matou cerca de 20 pessoas que celebravam o Seder num hotel. Dois dos meus alunos
reservistas foram mobilizados ontem para o exército para o
serviço de urgência. A residência de Arafat está cercada de tanques e, uma vez mais, na última noite ouvi explosões aqui perto,
em Beit Jalla.
A lição de amor e de pluralismo que recebi em Taizé pareceria a muitos Israelitas despropositada e afastada da realidade.
Contudo, são estas experiências e estas recordações que me
confortam e dão a esperança de um futuro melhor. Que Deus oiça
as orações do mundo inteiro - de Jerusalém a Taizé, do North
Ontario a Los Angeles, de Budapeste a Nottingham, em todas as
línguas e de todas as tradições - e que nos guie para um tempo
melhor, um tempo de salvação para toda a humanidade.
Com bênçãos de Jerusalém.

-

E LOOPERAÇAO
- UESAFIOS

I IMOR LESTE
Alfreda Fonseca

Quando os primeiros portugueses apodaram na ilha de Timor
trazendo uma cultura e uma religião novas para as populações locais, no longínquo século XVI, dificilmente poderiam
supor que desse contacto de culturas iria germinar uma identidade própria que culminaria num país novo a inaugurar o
século XXI.
O factor religioso é uma característica indelével da
História do povo timorense, que marca tanto o seu passado
quanto o seu presente e futuro. Compreender a amplitude
desse dinamismo é essencial para procurar novos caminhos
que decorrem de uma situação política estável, democrática
e aberta, e onde a relação IgrejalEstado seja baseada no
respeito, na autonomia próprias e na cooperação ao serviço
da população.
A cooperação internacional é uma prática ancestral da
Igreja Católica que se define justamente pela sua catolicidade, ou seja, pela sua universalidade. A mensagem
evangélica de que é portadora não tem fronteiras, limitações
de etnia ou de civilização; dirige-se a todas as pessoas de
qualquer tempo ou lugar, funda-se na experiência
antropológica de cada ser humano e na sua relação com os
outros e com o divino. Assim, a evangelização, com os contornos históricos da missionação tal como a conhecemos em
Timor, faz parte do mandato de Cristo: "lde e anunciai a Boa
Nova a todos os povos."
A colonização portuguesa aliou em si esta dupla dimensão; expandir a fé e o império, a fé universalmente católica
que em Timor permanece, e o império português que acabou
por ruir no século XX.
Nem os timorenses se tornaram portugueses, nem se
tornaram católicos como os europeus. Fizeram uma síntese
própria que constitui parte da sua identidade como povo e
como nação independente. É essa independência duramente
conquistada e internacionalmente reconhecida que se festeja em paz e liberdade a 20 de Maio de 2002.
'

Nem os timorenses se tornaram
portugueses, nem se tornaram católicos
como os europeus. Fizeram uma síntese
própria que constitui parte da sua
identidade como povo e como nação
independente. É essa independência
duramente conquistada
e internacionalmente reconhecida
que se festeja em paz e liberdade
a 20 de Maio de 2002. E é essa situação
que coloca desafios concretos a Igreja
de Timor e as Igrejas irmãs
de outros países, como Portugal.

A fusão da Igreja timorense com a História deste povo
ocorre assim desde há 500 anos, com a particularidade de
pôr em contacto duas culturas de cariz muito diverso.
Durante o período colonial português, até 1975, há uma
lenta maturação do evangelho na mentalidade local, com
uma forte componente de religiosidade tradicional de cariz
animista e de culto pelos antepassados de que cada família
é a continuidade viva (70 por cento da população era animista, segundo os dados referidos na época). A maioria da
população permaneceu ligada aos cultos tradicionais, ou
tendo práticas sincréticas de fusão ou justaposição dos dois
paradigmas religiosos. A Igreja Católica permaneceu
minoritária até ao período de ocupação indonésia, entre
1975 e 99, quando se dá uma inversão completa desta situação, estimando-se actualmente em mais de 90 por cento o
número de católicos timorenses. Hoje, ser timorense é
quase sinónimo de ser católico, unidade que se construiu
como reacção a tentativa de neocolonização da Indonésia,
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que é o maior país de população muçulmana do mundo.
É uma Igreja resultante da missionação da Igreja universal, mas muito particularmente da Igreja portuguesa, que funcionou como a referência base quer nos domínios pastoral
quer sócio-caritativo. Há, então, uma só diocese sediada em
Díli e o bispo é português - o último, D. José Ribeiro, permaneceu no território já sob ocupação até 1977. Assim se
explica também, a permanência em Timor das ordens religiosas dependendo das "províncias portuguesas"
(Salesianos, Jesuítas, etc.) que desenvolveram um trabalho
essencial para a melhoria das condições de vida, na promoção do desenvolvimento local, na saúde, na educação e
em todos os domínios que vieram a contribuir para a construção da identidade deste povo e para a defesa dos seus
direitos espezinhados nos tempos conturbados da ocupação
indonésia.
A cooperação com a Igreja portuguesa não ocorreu apenas no domínio das congregações religiosas masculinas e
femininas - com a ida para Timor de muitos missionários e
missionárias da então metrópole, e com a vinda para
Portugal de muitos postulantes timorenses para as diferentes
ordens religiosas - mas deu-se muito particularmente no
campo da formação do clero secular (padres diocesanos, que
não pertencem a nenhuma ordem religiosa).
Para a formação do clero timorense autóctone - e dado
que Timor tinha apenas um seminário menor em Dare, nos
arredores de Díli - a formação superior era realizada nos
seminários maiores das dioceses de Évora e de Braga, e na
Faculdade de Teologia da Universidade Católica, em Lisboa,
o que explica inesperados laços afectivos entre gente destas
dioceses e padres timorenses que ainda hoje permanecem.
Esta prática serviu dois fins simultâneos, um expresso e
objectivo - a formação teológica e pastoral do clero -, e um
implícito, inconscientemente assumido mas real: o da aculturação num contexto social e cultural português de matriz
europeia e que fomentou uma elite cultural e religiosa timorense com uma forte marca portuguesa.

A FORMAÇÁO DAS ELITES
As escolas católicas, elas próprias e para além do seminário, foram em Timor um elemento valioso para a criação de
uma elite cultural timorense mais vasta do que a simples formação de padres.
Se olharmos hoje para o percurso estudantil dos líderes
políticos timorenses com idades compreendidas entre os 40
e os 60 anos, praticamente todos eles passaram por escolas
da Igreja, onde teceram laços de amizade para a vida e que
foram muito úteis durante o período da luta clandestina de
resistência ao invasor.
A formação humana e cristã dos jovens conduziu a uma
ética exigente, comprometida pelo respeito pela pessoa
humana e levou a que a motivação dos resistentes fosse
simultaneamente de ordem política e ideológica, mas também expressão de um compromisso militante de contorno
profundamente cristão.

O Concílio Vaticano II, que reformou a Igreja Católica na
segunda metade dos anos sessenta do século XX (1962-65),
veio encontrar a Igreja timorense num esforço de evangelização e missionação local que, em boa parte, era protagonizado pela elite sacerdotal de formação portuguesa e por uma
rede de catequistas timorenses com um papel importante e
decisivo nas comunidades, embora com um sentido de subordinação a hierarquia que ainda hoje se mantém: o padre
é o presbítero, o mais velho, aquele a quem é reconhecida
mais sabedoria, com um estatuto e dignidade próprios que se
perderam na cultura europeia ocidental mas que permanecem muito vivos em Timor. O risco de uma Igreja
demasiado clericalizada e hierarquizada é real, por oposição
a um modelo de Igreja "Povo de Deus" como o Concílio a
define.
O desafio de inculturação, lançado pelo Concílio, expressou-se inicialmente não pela adopção do tétum como Iíngua
litúrgica - o que só veio a acontecer mais tarde como reacção
a ocupação e para evitar o bahasa indonésio - mas com a
adopção do português como língua das celebrações, o que,
apesar de tudo, contribuiu para uma maior compreensão das
cerimónias religiosas por parte do povo, pelo menos da parte
dele escolarizada em português.
A inculturação, do ponto de vista do catolicismo, passa
por uma progressiva auto-suficiência das Igrejas locais,
inserindo a fé nas expressões culturais próprias de cada
povo.
Sendo uma Igreja "filha" da Igreja de Portugal, as práticas
religiosas timorenses adoptaram muito da inculturação
própria da Igreja portuguesa: o culto mariano, as procissões,
as novenas, os próprios cânticos litúrgicos são disso
expressão (a versão timorense do "Salvé, Nobre Padroeira"
é um pequeno mas significativo reflexo). Mas uma verdadeira
inculturação na cultura timorense deu-se após a invasão
indonésia, mais por força das circunstâncias políticas e sociais do que mercê duma opção pastoral assumida de forma
consciente.
Este desafio foi particularmente importante para a Igreja
timorense entre 1975-99, sob ocupação indonésia. O catolicismo de Timor estava simultaneamente em grande expansão, sem poder recorrer a recursos humanos portugueses ou
de outras origens não indonésias e lutando tenazmente para
não ficar sob influência excessiva da Igreja Católica da
Indonésia, sempre pronta a expandir-se para a sua "27"
província".

Com Timor-Leste fechado e cortado do contacto e da
cooperação internacional, de 75 a 99 - particularmente na
década de 80 -, foi no espaço eclesial que se encontraram os
meios legais e, em grande parte, clandestinos, de fazer coisas
tão diversas como importar bíblias e catecismos, receber
apoios financeiros das Igrejas do exterior, com destaque para
a portuguesa e australiana, entre outras e, sobretudo, fazer circular internacionalmente informação rigorosa sobre as vio-

lações dos direitos humanos perpetradas em grande escala e
denunciadas interna e externamente por fontes eclesiásticas
nos meios católicos e nas diferentes instâncias da ONU.
O papel dos religiosos não timorenses em Timor, assim
como dos padres timorenses na divulgação destas preciosas
informações, foi decisivo quer para a frente diplomática na
sua dimensão de "lobbying" internacional, quer no acordar da
solidariedade além fronteiras, de que as "Consultas Cristãs
por Timor" e um conjunto alargado de ONG em vários países
foram expressão ao longo dos anos de luta política.
A nomeação, em 1977, pela Santa Sé, como administrador apostólico da diocese de Díli - dependendo directamente do Vaticano e sem ligação quer a Conferencia
Episcopal Portuguesa, quer a Indonésia - do vigário-geral da
diocese, Martinho da Costa Lopes, um padre timorense muito
respeitado, foi a forma diplomática da Igreja universal responder a situação de Timor. Pela primeira vez, a cabeça da diocese era de facto timorense!
Como porta-voz da Igreja solidária com um povo oprimido, acabou por se tornar "incómodo" pelas suas denúncias
das violações aos direitos humanos cometidas pelo poder
ocupante e o Vaticano impôs o seu posterior afastamento em
1983, substituindo-o pelo então jovem padre salesiano,
depois bispo D. Carlos Filipe Ximenes Belo (primeiro bispo
timorense) que, progressivamente, se tornou também portavoz das angústias do seu povo e da sua Igreja. O Prémio
Nobel da Paz, que recebeu em 1996, é o reconhecimento
internacional desse facto.
Deu-se, nestes anos, uma progressiva auto-suficiência
local ao nível dos responsáveis do clero hierárquico, que
mesmo a Santa Sé reconheceu e, nos meandros da política
do Vaticano para Timor, recheada de ambiguidades e cedências as pressões indonésias, acabaram por se impor as
necessidades da Igreja timorense, cujo crescimento exponencial obrigou posteriormente a criação de uma nova diocese em Baucau. Para ela foi nomeado o bispo timorense D.
Basílio do Nascimento, cuja anterior longa permanência na
diocese de Évora estreitou mais uma vez os laços entre as
duas Igrejas. Considera-se ainda a hipótese de uma terceira
diocese para breve e, então, estarão criadas as condições
para a formação de uma Conferência Episcopal própria de
Timor-Leste, politicamente independente.

Com a nova situação política de paz e de organização de
um país inteiramente novo, também a Igreja colabora no
esforço colectivo, particularmente no domínio sócio-caritativo. A contribuição é notável, dadas as inúmeras instituições
de solidariedade que promove: creches, clínicas hospitalares, escolas, projectos de desenvolvimento rural, etc. Há
um sem número de actividades em que a presença da Igreja
não só é importante como é fundamental para o novo país.
Deverá ser uma actividade supletiva face as responsabilidades do poder estatal, mas não menos importante e determinante para a qualidade de vida da população.

Isto corresponde a sua própria noção de serviço ao próximo: "A fé, sem obras, é morta" diz o Novo Testamento. E
esta fé materializa-se na prática das clássicas obras de misericórdia, que são a mediação concreta do serviço ao povo.
Neste domínio, a cooperação com outras Igrejas e instituições a nível internacional oferece um imenso conjunto de
possibilidades e é um desafio muito concreto que a Igreja
portuguesa sente e procura dar resposta.
Não é por acaso que a renúncia quaresma1 (donativos
em dinheiro recolhidos na Quaresma e correspondendo ao
espírito de penitência) da maioria das dioceses portuguesas
foi, este ano de 2002, para apoiar a criação de duas maternidades-escola em Díli e em Baucau, em que técnicos de
saúde portugueses e de outros países, além dos timorenses,
estão empenhados.
A Cáritas Portuguesa tem também colaborado activamente na ajuda a Igreja timorense, quer imediatamente antes
dos massacres de 99, quer depois, apoiando a reconstrução
e patrocinando um projecto concreto de apoio financeiro de
famílias portuguesas a famílias timorenses mais carenciadas.
As campanhas de recolha de fundos organizadas pela
Rádio Renascença, aproveitando o choque que foi, para a
população, assistir impotente a destruição de Timor em 1999,
levaram católicos e não-católicos a contribuir para a reconstrução do território - além de um trabalho prévio consistente de apoio a formação do pessoal e de equipamento para
a Rádio da Diocese de Díli, estando em fase de lançamento
a emissora da Diocese de Baucau.
Por outro lado, o trabalho de parceria entre a Igreja timorense e as agências católicas internacionais de apoio ao
desenvolvimento, que mesmo durante o período de dominação indonésia conseguiram manter laços com o território,
pode agora desenvolver-se as claras e aprofundar essa ligação na base do financiamento e apoio técnico a projectos
concretos de acordo com as necessidades.
Sociologicamente, a estrutura capilar da Igreja estendese por todo o território e o seu poder de mobilização é
enorme. Exemplo disso foi a mobilização de uma multidão de
muitos milhares de pessoas e das autoridades nacionais e
internacionais para a simples inauguração da nova Igreja de
Letefoho, perdida na montanha de Timor ... o que só é comparável com o fenómeno genuinamente português das multidões em Fátima!

O trabalho da reconciliação, necessário com o retorno
lento mas progressivo dos refugiados de Timor Ocidental,
tem sido assumido não só pela Comissão de Acolhimento,
Verdade e Reconciliação (a funcionar desde o Verão de
2001), a nível oficial, mas também, e paralelamente pela
Igreja, com a Comissão Nacional Justiça e Paz. Esta,
aproveitando a estrutura paroquial existente no terreno,
começou no ano passado a desenvolver um trabalho de educação para a paz e para a resolução pacífica de conflitos que
há que incentivar. Passa-se, assim, de uma fase de denúncia

das violações dos direitos humanos até 99, a nova etapa de
construção de caminhos de paz correspondendo a actual
situação política de Timor.
A cooperação internacional, com as actividades da
Comissão Justiça e Paz de Díli e com a sua secção de
Baucau, é uma nova área que se apresenta a Igreja portuguesa que deverá responder, na medida do possível, as
necessidades da Igreja local em espírito de parceria.
Movimentos internacionais como a Pax Christi, já iniciaram
contactos nesse domínio (com o projecto "Desenvolvimento
e Conflito" realizado em 2001) mas o campo está longe de se
encontrar explorado.
A cooperação nos domínios de formação do clero tem
agora novos contornos. Já não se trata de fazer sair de Timor
os jovens candidatos ao sacerdócio para obterem uma licenciatura em Teologia, mas sim criar um Seminário Maior que
tenha essa valência.
Negociada entre o bispo de Baucau, em representação
de ambas as dioceses timorenses, e a direcção da Faculdade
de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, esta
colaboração leva professores portugueses a Timor, que dão
cursos intensivos das suas matérias aos estudantes-seminaristas locais. No ano lectivo 2001-02, já houve algumas
experiências deste tipo, gratificantes para ambos os lados. É,
pois, um caminho a prosseguir até que Timor tenha os seus
teólogos devidamente formados não só em quantidade mas
em qualidade.
A cooperação universitária faz-se, neste momento,
através das instâncias oficiais portuguesas e timorenses,
mas a Teologia é um domínio particular, que requer uma
atenção específica.

No domínio pastoral, actualmente, a realidade portuguesa e timorense são demasiado diferentes. Em Timor há uma
Igreja de massas e índices de prática religiosa muito elevados, em Portugal há uma desertificação da prática religiosa e
uma secularização da fé, embora esta esteja muito viva em
pequenas comunidades.
A Igreja timorense não pode mais recorrer ao exemplo da
sua Igreja "mãe" para referencia pastoral. Hoje, já há laços
com Igrejas "irmãs" com realidades mais parecidas e com o
apoio das quais Timor pode contar. A Igreja do Brasil é o
caso mais impressivo e o estágio pastoral de um ou outro
padre neste lado do mundo, que já acontece, é importante
para encontrar outros paradigmas consistentes que possam
iluminar o caminho que se desenha no horizonte para Timor.
Ao passar de uma Igreja de resistência a uma Igreja num
Estado democrático, corre-se o risco, em Timor, de assistirmos a um processo semelhante ao da Polónia, nos anos 80:
"esvaziamento"das igrejas antes cheias, perda de influência
real da hierarquia, empenhamento social e político dos polacos, agora secularizados, sem qualquer referência ao
Evangelho. Isto porque a confusão entre identidade polaca e
católica era de tal forma grande que, em vez de uma profun-

da evangelização dos seus membros, a Igreja, apostada em
reunir massas, se limitou a uma prática religiosa ritualista. Ao
perder o "inimigo principal" - no caso, o comunismo - tendeu
a pulverizar-se, tornando-se no que criticava as Igrejas das
sociedades ocidentais: pouco relevante na vida das suas
comunidades.
Ora, tal como na Polónia, em Timor a Igreja é de grandes
massas e fortemente hierarquizada. Sem o "inimigo principal"
- no caso, o Exército da Indonésia, agora democrática e vizinha amigável - a prática eclesial terá de se reestruturar de
forma a aprofundar a fé em ligação com a vida concreta dos
seus fiéis. Respeitando o pluralismo político dos seus membros e o empenhamento sócio-político dos leigos sem pretender uma posição unanimista e policiadora do Estado
dèmocrático.
A experiência da Igreja brasileira pode ser o antídoto
deste risco a que Timor está sujeito.
Um outro desafio importa agora pensar: é o da participação dos cristãos na vida da Igreja, o seu lugar de leigos de
pleno direito e com voz activa na construção deste Povo de
Deus. Aqui salienta-se particularmente o papel da mulher
que, na cultura timorense, tem tradicionalmente mais responsabilidades do que direitos e voz activa. Será que a Igreja
conseguirá dar visibilidade e responsabilidade a esta parte do
género humano que é o rosto feminino de Deus (pois se
fomos criados a Sua imagem e semelhança...)? A resposta
que os timorenses forem encontrando para esta questão será
decisiva para o futuro da Igreja de Timor e todos nós, no resto
do mundo, sairemos enriquecidos por ela.
O caminho encetado há 500 anos apresenta-se agora
mais fácil e promissor. A Igreja timorense vai sem duvida
encontrar os novos meios de servir o povo a que pertence e
cabe-nos a nós, membros de outras Igrejas "irmãs" na catolicidade, encontrar as respostas em parceria, as necessidades
que os timorenses forem tendo. Só cooperando podemos
aprender uns com os outros e partilhar os talentos respectivos.

DE I IMOR LESTE
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Gabriel David *

Apresenta-se neste texto a experiência
do autor na participação no projecto
de cooperação das universidades
portuguesas com a Universidade Nacional
de Timor Leste, concluindo-se
com algumas recomendações
para o futuro.

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

As autoridades timorenses, em particular o Ministério da
Educação do Governo de Transição anterior as eleições para
a Assembleia Constituinte, solicitaram apoio a Portugal no
sentido de ajudar a construir um programa de formação de
nível superior para os jovens timorenses. A resposta foi positiva e a instituição portuguesa que assumiu o projecto, o
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
(CRUP), cometeu o seu desenvolvimento e execução a
Fundação das Universidades Portuguesas (FUP). O projecto
tem duas componentes: a do envio de algumas centenas de
jovens timorenses para estudar em Portugal e a da leccionação de cursos reconhecidos pelo CRUP em Timor.
A presente reflexão tem a ver com a segunda componente e resulta da participação do autor nos grupos de trabalho de definição curricular, em 2000 e 2001, na missão
preparatória enviada a Dili pela FUP em Julho de 2001 e no
grupo de docentes que leccionou o primeiro trimestre de
200112002. Pretende constituir um testemunho pessoal e
apresentar algumas das questões suscitadas por essa experiência.

Atentas as prioridades definidas pelo Governo
Timorense, o projecto da FUP em Dili centrou-se no desenvolvimento de cinco programas de licenciatura, previstos
para 4 anos, nas áreas da Agronomia (cerca de 70 alunos por
ano), da Economia e Gestão (50), da Engenharia
Electrotécnica (25), da Engenharia Informática (25) e do
Ensino do Português (70). Cada programa prevê especializações.
Estes programas são reconhecidos pelo CRUP, sendo a
FUP encarregada de:
- estruturar os currículos: funcionaram entre 2000 e 2001
grupos de trabalho constituídos por docentes indicados por
várias universidades portuguesas, os quais estabeleceram o
essencial dos currículos, tendo como referência os cursos
portugueses e tentando minimizar os recursos necessários
pela partilha de disciplinas;
- organizar os cursos: cada programa tem um coordenador; os cursos funcionam em 4 trimestres por ano, cada
um de 8 semanas de aulas e uma de avaliação, sendo leccionadas simultaneamente cerca de 3 disciplinas específicas
do curso e uma complementar, tipicamente o Português;
existe um coordenador do projecto, contratado pela FUP, em
permanência em Dili, para compensar a elevada rotação dos
docentes e a distância dos coordenadores dos cursos; o projecto financia também bibliografia e equipamento laboratorial;
- assegurar a docência: os cursos são em geral leccionados por docentes do ensino superior português (universidades e politécnicos), em regime de substituição nas suas
instituições, aos quais é assegurada a viagem, o alojamento
e um subsídio de participação.
O objectivo do projecto, definido pelo Governo timorense,
é ambicioso. Pretende-se formar profissionais timorenses,
nas áreas consideradas prioritárias, com competência para
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dialogar com os seus colegas japoneses, malaios, australianos, etc., de forma a dotar a sociedade timorense de
autonomia técnica e cultural e da capacidade de formar os
seus próprios dirigentes.
A estratégia escolhida passa por incorporar os novos cursos na Universidade Nacional de Timor Leste (UNTL), pelo
que esta é o parceiro natural do projecto, pese embora a
debilidade da sua organização e dos seus quadros. Foi aliás
uma das razões para atrasar um ano o arranque do projecto,
inicialmente previsto para o ano lectivo 200012001, o pretender-se dar tempo a UNTL para se estruturar minimamente
e constituir um parceiro credível.
A determinação dos dirigentes timorenses, reafirmada
pelo Governo de Transição pós-eleições de 2001, está
patente no facto de continuarem a defenderem o projecto
mesmo contra a opinião dos doadores internacionais, que
não consideram a universidade em Timor um objectivo prioritário, razão pela qual o respectivo financiamento não faz
parte do Orçamento de Estado. De facto, uma visão economicista de curto prazo poderia aconselhar a enviar alunos
para uma universidade de um país vizinho, evitando o investimento na UNTL.
No mesmo sentido redutor.vão propostas de apoio no
sector do ensino superior, vindas de japoneses (Engenharias
Mecânica e Civil) e australianos (Agronomias), mas contemplando apenas dois anos de formação.

Universidade de Timor I A realidade que a Missão
Preparatória de Julho de 2001 encontrou em Timor diferia
substancialmente dos pressupostos com que se tinham elaborado as propostas dos vários grupos de trabalho. A este
facto não foi alheio o ter decorrido mais de um ano entre o início do projecto e aquela visita, e o estar-se perante uma
sociedade em rápida transformação. Constatou-se no entanto uma falta de informação actualizada denotadora de deficiente comunicação entre a FUP e a Missão Portuguesa em
Timor. Ao contrário de uma universidade inexistente ou completamente paralisada, encontrou-se uma universidade a funcionar, com cerca de 3500 alunos, apesar de apresentar
carências de vária ordem:
- cerca de uma centena e meia de docentes, dos quais
apenas dois doutorados e muitos com cursos de curta
duração em escolas indonésias de qualidade variável;
- instalaçóes variando entre boas (caso do antigo Liceu
Francisco Machado) e degradadas (caso da antiga Escola
Técnica);
- organização incipiente, burocratizada e pouco eficaz.
Missão Portuguesa I Em compensação, o projecto tem podido contar com o apoio da Missão Diplomática Portuguesa em
Dili, a qual, para além do alojamento dos elementos da FUP,
forneceu espaço para preparação de aulas, suporte de reprografia e algum acesso a computadores. Cabe aqui salientar o
empenhamento da Adida para a Educação, Dr.Waria José

Carrilho, e toda a sua equipa no sucesso do projecto. Para
além do extraordinário trabalho no ensino do Português aos
níveis básico e secundário, demonstrou o maior espírito de
colaboração com o projecto, facilitando contactos oportunos
com as instâncias timorenses e não hesitando em sacrificar
as próprias condições de trabalho quando tal fio necessário.
Esta atitude contrastou com a de outros sectores da Missão
Portuguesa, que tiveram impacto negativo na logística do
projecto, em especial no atraso de um trimestre na montagem do primeiro laboratório de computadores.
Alunos I O processo de selecção dos alunos para os cursos
da FUP variou de faculdade para faculdade. Nalguns casos
incluiu uma prova de conhecimentos específicos e de
Português. Em geral, os alunos puderam escolher entre permanecer no curso já existente na UNTL (excepto no caso da
Engenharia Informática, que é novo) ou ingressarem nos cursos da FUP, possivelmente com uma exigência maior e com
a dificuldade suplementar de serem leccionados em
Português. Prevê-se que a manutenção deste paralelismo de
cursos concorrentes, de características diferentes, possa
originar situações de tensão. Por exemplo, nalgumas áreas
em que o processo de selecção foi menos criterioso, verificou-se um retorno de parte dos alunos do curso apoiado pela
FUP ao curso anterior.
Os alunos combinam graves lacunas na formação
prévia, na capacidade de abstracção e nos métodos de
estudo, muito virados para a mecanização da resolução de
exercícios e para a memorização, com uma grande simpatia, persistência e assiduidade. Foi assim aconselhável, em
várias disciplinas, abandonar o modelo de aulas teóricas
para grupos grandes de alunos, em favor de uma
metodologia de aulas teórico-práticas para grupos
pequenos, com maior contacto com os alunos e aumento
da carga docente. Embora tivesse sido necessário adequar
comportamentos ao expectável numa sala de aula do ensino superior, não houve notícia de dificuldades disciplinares
de assinalar.
Português I Uma das principais dificuldades, que se foi atenuando ao longo do tempo, consistiu no deficiente domínio
do Português por parte de muitos dos alunos. A solução que
se encontrou foi a de ter presentes nas aulas pessoas indicadas pela UNTL com a dupla função de monitores e tradutores para tétum, os quais poderão, nalguns casos, vir a
assumir um papel mais relevante e a substituir a prazo os
docentes da FUP. Atendendo a declaração do Poriuguês
como língua oficial, evitou-se o recurso excessivo ao Inglês,
o qual é de qualquer forma deficientemente dominado pela
generalidade dos alunos.
0 s resultados obtidos no primeiro trimestre variaram
entre os cerca de 50% e os 90% de aprovações dos alunos
avaliados, rompendo com uma tradição de facilitismo e
procurando encontrar padrões de exigência adequados a
situação dos alunos e aos objectivos de qualidade pretendidos.

Equilíbrios difíceis I Ter uma universidade própria evita o
desenraizamento das elites, favorece o desenvolvimento do
estudo da realidade local e constitui uma oportunidade de fixação de alguns timorenses academicamente qualificados.
Enquanto o respectivo corpo docente se forma, num prazo
mínimo de cinco anos, o projecto da FUP faz todo o sentido.
Representa no entanto um investimento, em crescendo nos
primeiros quatro anos a medida que vão entrando em funcionamento os sucessivos anos curriculares, cujo retorno só
poderá ser entendido no quadro mais geral de toda a cooperação portuguesa.
Diálogo e avaliação I A escala dos participantes directos no
projecto, é necessário encontrar um equilíbrio entre duas
perspectivas. Por um lado, quem confere o grau aos alunos
que forem aprovados é a UNTL, instituição em que os alunos
estão matriculados e que os selecciona. Por outro, as universidades portuguesas declararam reconhecer o grau, e comprometeram-se a organizar o programa e a fornecer muitos
dos respectivos recursos, com a consequente responsabilização pelos padrões de qualidade a atingir.
Há que evitar quer transposições demasiado lineares de
currículos portugueses, quer a imposição aos alunos de dois
modelos de formação díspares. Colocam-se questões práticas de gestão que apenas poderão ser resolvidas pelo diálogo continuado entre os responsáveis do projecto aos vários
níveis da FUP e os responsáveis académicos da UNTL.
Desse diálogo dependerá não só o sucesso do projecto
como um efeito induzido por arrastamento de melhoria de
funcionamento de toda a Universidade, aliás já sensível no
fim do primeiro trimestre. Propõe-se ainda que a FUP promova, após as primeiras graduações, uma auto-avaliação
dos cursos, semelhante a que se pratica nas universidades
portuguesas.
Coerência I As decisões estratégicas que levaram a criação,
no final de 2000, da UNTL e ao projecto da cooperação da
FUP são coerentes com a procura de um caminho de autonomia e de construção de um país com identidade e capacidade de decisão, manifesta noutras opçbes como a escolha
do Português enquanto língua oficial (aliás a via mais segura
para reforçar o tétum como língua nacional), a criação de
uma marinha própria, etc.
Trata-se de encontrar um caminho que é estreito, entre os
dois vizinhos gigantes, mas que poderá constituir uma forma
de aproveitar de forma construtiva e positiva para o conjunto
da sociedade timorense a liberdade entretanto conquistada e
os rendimentos que a agricultura, a pesca e o petróleo
poderão proporcionar.
Papel de Portugal I Se a presença portuguesa tem um significado afectivo e simbólico importante para algumas
camadas da população, ao nível dos dirigentes ela corresponde a uma aposta inteligente num parceiro com pouca
capacidade de domínio mas que funciona como alternativa
para encontrar apoios de que necessitam e de que o projec-

to da FUP é um exemplo. Como aposta que é, não se sabe
se vai ser ganha, mas é uma prova de confiança no futuro.
Enriquecimento pessoal I Do ponto de vista pessoal, na
decisão de colaborar no projecto pesou a vontade de ajudar
a construir um país que conquistou a sua liberdade com tanto
sacrifício e relativamente ao qual Portugal tem algumas
responsabilidades, uma sensibilidade natural atentos os valores da educação tida. É curioso notar que, nas pessoas
mais activas no projecto, têm peso significativo dois grupos:
o dos que têm um passado de militância religiosa e o dos que
tiveram ligação as antigas colónias portuguesas.
Já a atitude de participação foi de natureza profissional,
com a convicção de que a formação pessoal em Engenharia,
de que faz parte o hábito de encontrar compromissos para
construir coisas que funcionem, poderia ser útil nesta fase. O
espírito de ajuda ajudou a aceitar as dificuldades inerentes a
situação, mas houve uma procura de combater o amadorismo, a incompetência e a improvisação que abundam tanto
em Portugal como em Timor. Sem canonizações descabidas
dos timorenses (nem diabolizações dos indonésios),
respeitou-se o seu poder de decisão, de que aliás são muito
ciosos como asiáticos que são, mas sem deixar de expressar
opiniões e ideias e de exercer as competências próprias na
concretização do projecto.
O balanço global foi o de um significativo enriquecimento
pessoal, pelo contacto com um povo diferente mas com o
qual existem numerosas afinidades, pela estadia de dois
meses numa paisagem natural bela e tão diversa da habitual, e a oportunidade de colaborar no arranque de um projecto tão promissor como exigente, situação na qual se conhecem as pessoas e se forjam amizades.

HESPONSABILIDADE

I EMOS PERANTE

Tenho de começar por confessar que não esperava estar hoje
aqui a apresentar as obras que o Circulo de Leitores teve a
generosidade de editar. Quando decidi propor-lhe a sua publicação, pretendia encerrar as minhas actividades de investigação e de divulgação científica, mas parecia-me que as circunstâncias em que o fazia eram suficientemente elucidativas
por si mesmas para não precisar de dar explicação alguma a
tal respeito: toda a gente compreenderia que não queria correr o risco de prolongar os meus trabalhos para além do
momento em que estava ainda seguro da minha lucidez.
Alguns - aqueles a quem isso porventura possa interessar sabiam também que queria consagrar o resto do meu tempo
a uma busca espiritual que, por ser muito íntima, também não
precisava de explicar a ninguém. De resto, como sabem os
que me conhecem, nunca. me senti a vontade em nenhum
palco.
Hoje, porém, parecem-me necessárias algumas considerações. O seu principal objectivo é distanciar-me do que, por
outro lado, poderia parecer também um empreendimento de
promoção pessoal. Ora, uma justificação deste género só
pode ser baseada naquilo que se deve entender por função
social do trabalho intelectual. Publicar uma obra implica sempre uma responsabilidade. É essa que tenho de justificar.
Antes de mais, a publicação de um trabalho intelectual
pode representar apenas (e já não é pouco) a execução séria,
exigente e crítica de uma obra profissional que, pelo facto de
verdadeiramente o ser, contribui pela sua qualidade para a
construção do edifício social. Uma grande parte do trabalho
intelectual é isso mesmo - a demonstração prática do exercício do rigor, da busca dos caminhos novos da racionalidade,
do aprofundamento do saber. A sua qualidade é, por si
mesma, uma forma de luta contra a degradação do ensino
universitário ou do ensino em geral, e contra todas as mistificações a que ele dá lugar, pela maneira como promove a
ascensão fácil na carreira académica e porventura o sucesso
imerecido junto dos meios de comunicação. Juntar os meus
escritos desde a minha tese de licenciatura, de 1960, até as
minhas investigações sobre o imaginário medieval, de 1999,
parecia-me constituir por si só um testemunho das exigências
que sempre impus a mim próprio. Estas levaram-me a rever e
corrigir todos os meus textos e, num caso, pelo menos, a
rescrevê-10s inteiramente. O público dirá, agora, se fui ou não
capaz de atingir o objectivo a que me refiro.
Em segundo lugar, quis mostrar em todas as suas facetas
a minha maneira de ver a História como um lugar privilegiado
de reflexão e de consciencialização acerca da própria
condição humana. Sempre me pareceu que os verdadeiros
problemas históricos, aqueles que merece a pena estudar,
são os que conduzem a uma compreensão do lugar do
Homem no tempo - do indivíduo perante a sociedade e da
sociedade no seu conjunto através das mutações a que a
existência humana está sujeita. Também isto me parece
decorrer das exigências sociais do trabalho intelectual, o que,
no caso da História, implica uma consciência muito viva da
inserção social do seu autor. Sempre quis lutar contra uma
concepção puramente erudita, anedótica ou enciclopédica da
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Apesar de ser de natureza diferente do trabalho
intelectual, a cooperação com um país
esfrangalhado como Timor insere-se também
no plano da resposta as responsabilidades
do indivíduo perante a sociedade. Trata-se
da responsabilidade que todos temos perante
o que se passa no mundo. Desinteressar-se
totalmente por aquilo que traz a vida ou a morte
a muitos milhares de pessoas,
representa uma negação dos vínculos que nos
unem ao resto da humanidade.

'Texto lido por ocasião da apresentaçáo da colecçao das "Obras Cornplelas",
editada pelo Circulo de Leitores

História, aquela concepção que faz dela loja de bric-a-brac ou
passatempo infantilizante. Se o consegui ou não, é agora
aquilo que os meus leitores poderão apreciar e dizer.
Estas considerações valem para qualquer trabalho intelectual. Ao resolver agora, pôr-lhe um termo, tenho ainda a
obrigação, creio eu, de justificar a responsabilidade negativa
que por este mesmo encerramento assumo. Já me referi
acima ao facto de não querer correr o risco de ir perdendo
uma autocrítica que a minha idade irá tornando cada vez mais
duvidosa. Poderia acrescentar que 12 volumes já são suficientes para não ser fácil acusarem-me de preguiçoso.
Mas há uma razão mais premente e que surgiu depois dos
primeiros volumes começarem a ser impressos. Situa-se também no plano das minhas responsabilidades sociais, mas
estas são de natureza diferente. Por um conjunto aparentemente fortuito de circunstâncias, fui levado a cumprir um trabalho de cooperação com Timor por um período de três
meses. Ora aquilo que eu julgava ser um pequeno intervalo
na minha vida, veio modificar decisivamente o seu rumo. A
experiência de Timor foi como se me tivessem posto nos
braços uma vítima ensanguentada. Cuidar dela durante três
meses e depois abandoná-la a sua sorte tornaria o meu trabalho corno uma espécie de divertimento. Tinha de escolher
entre voltar-lhe as costas e regressar tranquilamente a
Portugal e consagrar-lhe o que ainda podia fazer na minha
condição de aposentado sem outras responsabilidades pessoais para cumprir.
Talvez pudesse ficar por aqui, sem mais explicações.
Talvez bastasse dizer que este facto não fez mais do que
acrescentar nova razão as anteriores para assim dar por
encerrado o meu trabalho intelectual enquanto obrigação para
com a sociedade. Não deixarei, todavia, de acrescentar alguma coisa acerca do que estou agora a fazer, ao menos para
responder a uma legítima curiosidade dos meus ouvintes.
Apesar de ser de natureza diferente do trabalho intelectual, a cooperação com um país esfrangalhado como Timor
insere-se também no plano da resposta as responsabilidades
do indivíduo perante a sociedade. Trata-se da responsabilidade que todos temos perante o que se passa no mundo. A
maioria das pessoas acha que nada tem que ver com os problemas dos outros países quando tem tantos, mesmo a porta
de casa. De alguma maneira é verdade que, em termos pessoais, a nossa contribuição para resolver, por exemplo, o que
se passa no Afeganistão, é de tal modo longínqua, que não se
pode sequer ter em conta. E todavia, desinteressar-se totalmente por aquilo que traz a vida ou a morte a muitos milhares
de pessoas, representa uma negação dos vínculos que nos
unem ao resto da humanidade. Não podemos, sob pena de
negarmos a nossa própria humanidade, deixar de nos sentirmos solidários com as vítimas das injustiças e da violência
gratuita. Daí a desempenhar um papel activo na resolução
prática dos problemas mundiais vai, obviamente, uma grande
distância. Só a conjugação de factores muito especiais poderá
levar-nos a ter de responder de forma pessoal ao apelo mudo
que a consciência de solidariedade implica. Mas se essa conjugação se dá, somos responsáveis pela aceitação ou a

recusa. Foi o que aconteceu comigo. Tornou-se evidente para
mim que recusar a cooperação com Timor, quando estava
livre e quando ainda podia fazer alguma coisa de útil, seria
como negar a minha própria humanidade.
Já agora não queria também deixar de falar rapidamente
de algumas circunstâncias que acentuam a obrigação que
sinto. Em primeiro lugar, o mundo, e de uma maneira muito
precisa, Portugal, tem responsabilidades especiais perante
Timor. Tem de alguma maneira de compensar vinte e cinco
anos de abandono do seu povo inocente a uma das
perseguições mais perversas da História humana. Tem de
alguma maneira de apoiar um povo que soube resistir-lhe com
a obstinação da mais pura dignidade. Quem vai a Timor e
ouve os relatos do que por lá se passou não pode mais
estancar uma fonte de lágrimas. Saber o que aconteceu e ver
o que resta é como estar a ouvir os mortos e os vivos a perguntarem-nos: "Não fazes nada por nós?".
Mas há mais do que isso. Ir a Timor não é só visitar o
cenário de uma interminável história de crueldade gratuita. E
também, hoje, assistir ao espectáculo, muito mais disfarçado,
do monstruoso negócio internacional montado com justificações pseudo-altruístas para desviar em favor de uma chusma de mercenários vindos de países ricos e pobres a torrente
de dinheiro criada pela chamada "ajuda humanitária". Neste
ponto, a ONU e uma grande parte das ONG's entendem-seas
mil maravilhas. Os especialistas da burocracia internacional
criaram uma máquina perfeita em tudo menos na efectiva
"ajuda", e que ainda por cima se tornou verdadeiramente
indispensável. O que quer dizer que se agrava a responsabilidade social de todos nós. Quando ingenuamente se pensa
reforçar a ajuda humanitária por meio de contribuições generosas, está-se, porventura, apenas a sustentar os piores
parasitas de todos, aqueles que vivem do sofrimento alheio,
parentes próximos daqueles mesmos que há vinte e cinco
anos consentiram na invasão de Timor e depois armaram e
instruíram o exército indonésio. Admito que seja difícil, ou
mesmo impossível alterar o sistema criado pela "ajuda internacional". Mas isso não é razão para deixar de o denunciar.
De qualquer maneira a interrogação do povo timorense tornase ainda mais pungente "E isto o que fazes por nós?" Para
esta pergunta não há meias respostas.
Voltemos, então, aos volumes que o Círculo de Leitores
vos apresenta. (...) Dos meus leitores tenho recebido sempre
um apoio que também não posso deixar de referir. Este apoio
contribuiu sempre para aprofundar os meus estudos e para
alargar o seu âmbito. Tenho sido sempre recompensado com
um sucesso editorial invejável e que nunca deixou de me
espantar. Conheço muitos colegas meus que mereciam igual
ou maior reconhecimento. Talvez a minha preocupação pelos
problemas da condição humana tenham contribuído para
isso. Se assim é, os meus leitores e os meus amigos aqui
presentes compreenderão bem o que aqui estou a tentar
dizer, isto é, que chega o momento em que não é preciso
escrever mais, mas tem de se dar o testemunho da própria
vida. E o que gostaria de fazer enquanto para isso tiver força
e saúde.

DOS UIREITOS
Em meados de Julho um conjunto
de cidadãos lançou
um abaixo-assinado sob a forma
de Manifesto no qual se propõem criar
uma Associação para a Promoção e Defesa
dos Direitos Sociais em Portugal.
Se é certo que tal Manifesto nasce face
a conjuntura de mudança de perspectivas
governamentais no domínio das políticas
sociais, não é menos certo que ele coloca
questões de fundo sobre a Democracia
e os Direitos Sociais. Mais do que
concordar ou discordar com
os pressupostos nele enunciados,
importa reflectir sobre como nos situamos
perante esta problemática.

Portugal é, desde 1986, membro de pleno direito do espaço
político, económico e social mais desenvolvido e socialmente
mais justo que a humanidade conheceu até aos nossos dias.
Encontra-se, porém, ainda relativamente distante, quer em
termos de desempenho económico quer de coesão social e
de qualidade da sociedade, da norma dos seus parceiros
europeus.
A opção nacional de adesão a União Europeia, consequência directa da Revolução de Abril e dos objectivos de
crescimento e justiça social que ela assinalou ao nosso país,
representa uma inequívoca vontade de ruptura com o atavismo e o atraso económico, com o autoritarismo nas empresas
ou no Estado, com os défices de qualificação e educação,
com as deficiências no campo da saúde ou da habitação,
com a pobreza extensa e com a indignidade em que vastos
sectores da nossa sociedade se viam forçados a viver.
Se a convergência real em relação ao modelo social
europeu constitui, de facto, um desígnio nacional de alcance
histórico, é igualmente certo que essa convergência só faz
sentido se for capaz de preservar o equilíbrio entre a competitividade e o modernismo económico, a qualidade de vida
dos cidadãos e padrões elevados de efectivação dos direitos
sociais.
Modernização e qualidade do sistema produtivo e modernização e qualidade do sistema social são, assim, dois
vectores do desenvolvimento e das prioridades nacionais que
devem ser tomados no seu conjunto, sem mútua exclusão e,
pelo contrário, procurando as articulações que permitam sustentar esse desenvolvimento e dirigi-lo a satisfação das
necessidades e dos anseios das pessoas.
Tanto no domínio económico, como no domínio social, as
dinâmicas recentes apresentam um padrão marcado por
assimetrias acentuadas. A par de empresas modernas e
competitivas, apostadas no investimento articulado no conjunto dos factores produtivos - tecnologias, organização do
trabalho, qualificação dos recursos humanos, preservação do
ambiente - persistem outras que continuamente sobrevivem
com base na manutenção de custos baixos dos salários e em
formas arcaicas nas relações laborais; a par de políticas de
combate a exclusão social que são referência europeia, aflora com frequência uma relação autoritária na relação do
Estado com os cidadãos; a par de mudanças acentuadas nos
modelos de organização familiar, subsiste uma desigual distribuição do trabalho doméstico penalizando sobretudo as
mulheres; ao mesmo tempo que crescem os níveis de educação médios e superiores, continuamos a ter níveis muito
limitados de participação em actividades de aprendizagem ao
longo da vida; enquanto se utilizam as mais modernas técnicas médicas, continuamos a encontrar algumas situações de
dificuldade de acesso a cuidados básicos de saúde com
qualidade; não obstante o notável crescimento do associativismo, mantém-se um baixo nível de envolvimento e de participação dos cidadãos nas causas que a todos respeitam;
apesar do contributo cada vez mais central que as mulheres
dão para a vida pública, a qualificação e a riqueza no nosso
país, persiste a desigualdade de oportunidades como um

traço marcante das nossas estruturas sociais, políticas e
económicas. Outros exemplos poderiam ser referidos.
Todos eles apontam para a inequívoca necessidade de
prosseguir os esforços de modernização do mercado e das
políticas públicas. Para reconverter os segmentos mais
atrasados da economia sem colocar em causa o equilíbrio
entre produtividade e emprego, cuja ruptura representaria
custos sociais e económicos graves; para promover uma
relação justa entre flexibilidade e segurança na organização
do trabalho; para criar um melhor ambiente macro-económico para a competitividade das empresas e ao mesmo tempo
assegurar uma distribuição equitativa da riqueza criada; para
reforçar o papel do associativismo local como mobilizador de
energias em favor de um desenvolvimento equilibrado e sustentado; para melhorar as articulações entre os sistemas de
ensino, de formação, de emprego e de protecção social; para
combater o insucesso escolar, melhorar os níveis de educação e de qualificação e para concretizar a aposta na aprendizagem ao longo da vida; para assegurar a sustentabilidade
financeira da segurança social a longo prazo e simultaneamente melhorar os níveis das prestações, em particular das
mais baixas; para reforçar as políticas de reabilitação dos territórios degradados; para combater, prevenindo, a toxicodependência; para reduzir a criminalidade e aumentar a segurança; para promover políticas de combate a pobreza e a
exclusão e políticas de inserção social de qualidade e eficientes.
Uma sociedade europeia moderna não pode deixar de se
orientar, antes do mais, para a concretização efectiva do
direito, sem exclusão de qualquer cidadão residente, ao
rendimento suficiente para assegurar condições de vida minimamente dignas, ao emprego e ao trabalho, a educação e
a aprendizagem, a saúde, a habitação, a cultura e ao lazer.
Numa expressão única, aos direitos sociais.
Em democracia, os direitos sociais não são um conjunto
fechado nem eterno. Pelo contrário, eles são dinâmicos e
adaptam-se a evolução dos problemas e dos objectivos e
aspirações decorrentes da própria consciência democrática e
dos novos desafios e exigências que permanentemente produz. Do mesmo modo, não são apenas um conjunto de
benesses a que os cidadãos possam aceder sem a inseparável contrapartida do exercício de deveres contractualizados
em função das capacidades e responsabilidades de cada um.
Compete ao Estado assegurar a concretização de boa
parte destes direitos, a promoção do exercício das responsabilidade de outros agentes e a regulação e o controle da
sua efectiva concretização.
Nos últimos anos, com o desenvolvimento de uma nova
geração de políticas sociais activas, foram dados passos
relevantes nesse sentido. A sociedade portuguesa modernizou-se no domínio das políticas sociais, e isso foi também
benéfico para o sistema económico e para o desempenho do
mercado e das empresas. Portugal tornou-se um país economicamente mais moderno e socialmente mais coeso.
Apesar dos progressos feitos, com uma significativa
redução da incidência e da intensidade da pobreza, reco-

nhecida inclusivamente por todos os nossos parceiros internacionais, Portugal deve continuar a tomar como prioridade
absoluta do seu desenvolvimento o esforço de combate a
exclusão social. Tanto por imperativos de ordem moral, que
nos obrigam a assegurar aos nossos concidadãos dignidade
social e pessoal, como por razões de ordem social, já que a
coesão social é factor de qualidade de vida, segurança e solidariedade, e ainda por razões de ordem económica, já que
o esforço da competitividade não dispensa, antes implica, a
participação de todos. A democracia não estará completa
enquanto não assegurar a todos os residentes uma vida com
dignidade.
O caminho do futuro não se faz - não se pode fazer - ao
sabor das conjunturas e dos ciclos eleitorais. Não se progride
destruindo os resultados alcançados. Eles devem, antes, ser
avaliados e corrigidos nas suas concretizações práticas, para
consolidar e desenvolver os objectivos que se propunham
atingir ou novos desígnios que o progresso vier a assinalar.
Não podemos recuar na consideração do cidadão como
a pedra basilar da sociedade e o destinatário das políticas;
não podemos deixar de considerar todos os cidadãos legalmente residentes como iguais perante a lei e o direito,
mesmo quando isso implica a diferenciação positiva que permita aos mais desfavorecidos aceder a esse mesmo direito;
não devemos voltar ao predomínio de políticas categoriais
que dividem as vítimas da exclusão entre as que mereceriam
ser objecto de protecção assistencialista e caritativa e aquelas que seria forçoso corrigir nos seus comportamentos
supostamente viciosos; não podemos permitir que se ponham em causa a estabilidade, o desenvolvimento e a qualidade dos sistemas de segurança social públicos apenas para
beneficiar interesses privados; não podemos aceitar que se
retirem aos sistemas de promoção da inclusão social e profissional dos grupos excluídos os meios humanos indispensáveis a concretização da sua missão; não cremos que se
apoie a família retirando meios para a criação e melhoria de
equipamentos e outras respostas sociais, desrespeitando o
direito de escolha em nome de determinados modelos familiares e ideológicos; os progressos conseguidos no diálogo
social e a experiência feita no campo da concertação não
devem ser substituídos pela velha tradição autoritária; os
esforços de qualificação da população e.de melhoria da qualidade do trabalho e do emprego, aplicando acordos tripartidos entre o governo e os parceiros sociais que representam
o interesse colectivo do país não podem tornar-se letra
morta; não é aceitável que se tratem os imigrantes como se
não fossem cidadãos com direitos e deveres idênticos a
todos os outros, mas apenas como recurso descartável ao
sabor das conveniências do momento.
Pelo contrário, os compromissos assumidos por Portugal
e pelo governo perante os parceiros sociais, perante a União
Europeia e perante as expectativas dos cidadãos passam por
reforçar a aposta nas políticas sociais activas, entendidas
como aposta prioritária na coesão social, promoção da qualidade da sociedade e contributo para a modernização da
economia.

A democracia não se esgota no funcionamento do sistema democrático. As políticas sociais activas são uma componente fundamental do projecto de construção de uma
sociedade mais coesa que é inerente a própria democracia.
Defender tais políticas não pode limitar-se a afirmação de
princípios. Implica, pelo contrário, reconhecer que: (i) elas
não podem ser temporárias, dada a natureza persistente dos
problemas que combatem e cuja erradicação, sendo o objectivo último, não se decreta nem se consegue sem um esforço
persistente, inovador e continuado; (ii) aceitar que as políticas sociais, constituindo um investimento, comportam custos
de estrutura que são indispensáveis a sua concretização; (iii)
considerar a realidade interactiva que se estabelece entre as
políticas e os cidadãos que delas beneficiam e que a elas se
adaptam, por vezes, como acontece noutros sistemas e com
repercussões bem mais amplas, através do recurso a expedientes para aceder indevidamente aos benefícios, os quais
devem ser combatidos num quadro geral de promoção do
cumprimento da lei e das regras a todos os níveis; (iv) é
necessário persistir na orientação da activação, combatendo
a geração de atitudes de dependência e promovendo a
disponibilidade de meios para que os esforços das pessoas
possam encontrar condições mínimas de concretização e
recompensa.
Defender os direitos sociais e as políticas sociais activas
que os efectivam para todos os cidadãos implica, portanto,
uma atitude exigente e de rigor. Tal não se compadece com
a demagogia que consiste em fazer crer aos cidadãos que as
políticas sociais podem de um momento para o outro resolver
todos os problemas, sem custos administrativos e imaculadas de comportamentos irregulares. Pelo contrário, implica
o acompanhamento de processos e a verificação resultados,
com vista a aumentar a eficiência e evitar desvios em relação
aos objectivos que perseguem e a ambição que a nossa
sociedade se coloca hoje em dia de se tornar mais coesa,
mais solidária, mais moderna e mais desenvolvida.
A responsabilidade e de todos. Do governo, das empresas, das organizações de solidariedade, dos profissionais,
mas também de cada. cidadão.
Por assim o entenderem, os abaixo-assinados, reconhecendo no seu trajecto de vida um compromisso continuado com as políticas sociais e com a defesa de um Estado
Social efectivamente capaz de as promover, e na sequência
desse compromisso, assumem as suas responsabilidades e
decidem reunir esforços para constituir uma Associação de
Promoção e Defesa dos Direitos Sociais, cujos objectivos
principais são: o estudo e a reflexão sobre as dinâmicas de
desenvolvimento do Estado Social em Portugal e da sua
relação com o desenvolvimento social e económico, a promoção da avaliação das políticas sociais e da divulgação de
boas práticas e a defesa dos progressos alcançados na efectivaçã0 de uma nova cidadania, incluindo a definição e a
garantia de direitos sociais ~ 0 n f 0 r m eaos
~ padrões de Uma
sociedade moderna, coesa e justa.

A democracia não se esgota
no funcionamento do sistema democrático.
As políticas sociais activas
são uma componente fundamental
do projecto de construção
de uma sociedade mais coesa
que é inerente a própria democracia.

Entre os primeiros subscritores do Manifesto contavam-se os seguintes: các cio
Catarino. Alberto Melo, Ana Cardoso, Anália Torres, António Pedro Dores, António
Teixeira Fernandes, Armando Leandro, Artur Cristovão, Casimiro Marques Balsa,
Cristina Fangueiro, Edmundo Martinho, Elza Chambel, Isabel Batista. Heloísa Perista.
Jorge Wemans, José Madureira Pinto, José Manuel Henriques, Leonor Guimarães. Luís
Capucha. Maria das Dores Guerreiro, Maria Manuela Silva, Nelson Dias, Padre Jardim
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Moreira, Pedro Hespanha, Sérgio Aires.

O Serdeespanto
Vicciite I'r(iri.- CC~ciiii

Rumor de ramos quebrados
Sim,
poderia ter sido
o que não foi
O silêncio

e o Grito
Sim, o animal da treva na água
[escura
que reflete embaixo o Alto,
[o Altíssimo
Quem assustou o céu a esse ponto
Poderia ter sido ainda mais
Um abismo
E o ter nascido assim
Não com um Rosto.

Mas com um enigma com Olhos
Se te perguntas Como poderia
[ter sido
O Não sido,
O que te escuta?
O que te escuta?
Fontes por jorrar

Pedras,

E pensativas frontes

Até onde
o empenhamento
dos padres
na política?
pelo Pe. .losé An~ist<íci»Alves, Phroco rle N(ir<rrP.no
FuncAril, prtblicci(10 riri Agéiicici Ecclr.\ici.

eilr

De:eriil>ro (/e 2001

A resposta a questão do empenhamento dos padres na política e
dos limites desse empenhamento

depende, fundamentalmente, da compreensão que se tem das duas "realidades" em confronto: qual a figura do
padre que se tem presente e o que se
entende por "política".
O "sacerdote", segundo a compreensão veterotestamentária ou a
pagã desta figura, é aquele que está
"separado" do povo e das realidades
mundanas para se colocar como mediador entre Deus (os deuses) e os
homens. É ele quem oferece os sacrifícios e dirige as orações e, portanto,
se é verdade que não se põe ao nível
de Deus (...), também é certo que não
se pode colocar ao nível do comum
dos mortais.
Deste modo, uma compreensão
tendencialmente "sacerdotal" da figura
do padre (que, aliás, teria muito pouco
a ver com o Novo Testamento, na
medida em que a Carta aos Hebreus
reserva para Cristo o título de " Único
Sacerdote") conceberá necessariamente esta figura como a de um
homem de alguma forma separado e
acima das realidades mundanas
("sujas"), entre as quais se tem de
incluir a vida política.
É claro que, se quisermos ser
sérios, facilmente descobriremos que
esta figura "sacerdotal", pretensamente acima da política, pelo contrário
está profundamente embrenhada nela,
já que, por norma, e por uma questão
de sobrevivência pessoal e institucional, os sacerdotes estavam habitualmente ao lado do poder político
instituído, que os controlava e condicionava (...).
Não é por acaso que os profetas,
neste contexto, surgem como contraponto ao silêncio dos sacerdotes
perante as injustiças cometidas pelo
poder em Israel; é simplesmente
porque esse silêncio dos sacerdotes
não é sinónimo de escrúpulos em se
meter na política, mas incapacidade de
se libertar da tutela do poder instituído
(...).
Em contrapartida, se entendermos
a figura do padre tendencialmente
como a de um "pastor", um "presbítero", "o mais velho" da comunidade,
então, nesta compreensão, o padre já
não é aquele que se coloca acima do

povo para estar mais perto de Deus
ou do Sagrado, mas aquele que está a
frente e no meio dos seus irmãos, que
os guia na caminhada, partilhando as
suas dores e alegrias. Esse homem a
quem chamamos "padre" fará suas,as
palavras do Concílio: "não há realidade
alguma verdadeiramente humana que
não encontre eco no seu coração"
(Gaudium et Spes) (...).
É por isso que o padre deve fazer
dos problemas da comunidade a qual
foi enviado o alimento da sua própria
vida, a matéria da sua reflexão, do seu
agir e também da sua oração. Viver o
múnus de padre não significa fugir a
política, mas estar nela de maneira
autêntica, pois é aí, na "polis", na
cidade, que se joga a vida da sua
gente, a qual ele deve servir. (...)

Os novos apelos
da sociedade civil
Boaveritura Sousa Saiiros, iii "Visüo': 21 de
Março 2002

(...) Torna-se claro que circulam, na
sociedade portuguesa, vários conceitos de sociedade civil. Distingo
quatro:
A sociedade civil constituída pelos
interesses económicos privados, do
capital industrial, financeiro e comercial.
É esta a sociedade civil a que apelará o
novo Governo e que conduzirá a privatização do que resta do sector empresarial do Estado, a privatização parcial
dos serviços públicos, sobretudo da
saúde e da segurança social, e a uma
política fiscal regressiva.
A sociedade civil constituída pelos
movimentos sociais e pelos sindicatos,
que vão ser convocados a um novo
activismo. No caso do movimento
sindical, a sua força vai depender da
sua unidade e esta vai depender das
transformações no PCP.
A sociedade civil constituída pelas
organizações não-governamentais.
Trata-se de um conjunto politicamente
muito diversificado, onde coexistem
organizações autónomas com outras
totalmente dependentes do Estado.

(...) Finalmente, a sociedade civil
constituída pelas iniciativas que designo por constituintes, porque são
sementes da emergência de um novo
tipo de sociedade, assente em modelos alternativos de desenvolvimento,
de cultura, de educação, de criação
cultural, de relação sociedade/
/natureza. São iniciativas que criam
novos e mais elevados patamares de
dignidade humana. O melhor exemplo,
entre nós é o Centro para o Estudo das
Artes de Belgais, (...) que tem nas crianças e nos jovens da Beira Baixa um
dos seus públicos-alvo.

Dever
de Insubmissão

não. Imagine-se o que será dizer "não"
na tropa. E arca com as consequências, que começam em ameaças e
chegam a prisão efectiva. Já lá penou
35 dias por causa disso. As chefias
acabam, entretanto, por o mandar para
outras missões. E ele, para defender o
território, vai. Mas não para fora dele.
Parece que não está sozinho, aliás.
Entre os reservistas, há cada vez mais,
tendo surgido até uma organização
(dinamizada por Menuchin) que,
curiosamente, se chama "Há um limite". Os que se recusam a lutar nos
Territórios Ocupados vão presos. Mas
dizem não. Enfrentando as incompreensões de muitos, até da própria
família. "A minha Mãe pensa que eu
estou errado, mas acha que eu tenho o
direito de estar errado", conta
Menuchin.

de Jorrqiiini Fidalgo, sobre notícia do "Libérotiori",
i11 "Pú/~liro",3 de Abril de 2002

(...) É a história de um israelita de 43
anos, professor, mas;olta e meia também militar-reservista,como são todos
os cidadãos de Israel até a idade de
45 anos, obrigado a três semanas anuais de tropa.
Este cidadão, Isai Menuchin de seu
nome, fez quatro anos de serviço militar obrigatório, e acha muito bem que o
país tenha um exército regular nesses
moldes: diz-se contra um sistema de
tropa tradicional, onde "só se encontram tipos que obedecem as
ordens.. .". Entende que Israel deve
estar preparado para todas as eventualidades em zona tão quente como é o
Próximo Oriente. Lá cumpre, agora, as
três semanas suplementares quando é
chamado, e até tem uma boa.folha de
serviços, com promoções e tudo. Não
é, portanto, um pacifista. Não é um
extremista.
Mas não é, igualmente, "um tipo
que só obedece as ordens", mesmo no
disciplinado exército israelita. Não.
Ele, muito simplesmente, recusa-se a
participar em operações militares na
Cisjordânia e em Gaza - ou seja,
nos territórios palestinianos ocupados
por Israel e fonte das maiores disputas
entre os dois povos. Quando o mandam ir para essas zonas, ele diz que

/VOTA: No "Público" de Domingo, 5 de
Maio, Alexandra Lucas Coelho tem
uma crónica sobre este assunto, que
imporia ler. Para além de um cidadão,
há realmente já um movimento (Yesh
Gtvul): recrutas, soldados de carreira,
resen/istas.

A causa da Paz
Jeoii Dariiel, i11 "Nouvel Observateur", 14 de
Fevereiro de 2002

Falemos com a gravidade que a hora
requer. Actualmente, a Causa e só
uma: a Paz. Nem só israelita nem só
palestiniana. O nosso dever é não
fazer nada que possa prejudicar esta
Causa. A apresentação nos media da
repressão israelita não é diferente da
que fazem, em geral, os países árabes
(...) - para maior agravo dos pró-Israel
e maior revolta dos pró-Palestina.
Fazem-se referências históricas a
este conflito do Próximo-Oriente que,
se fossem conformes a verdade,
tornariam inexplicáveis os acordos de
Oslo. Falam da "ocupação israelita que
dura desde 1945". Isto é o ponto de
vista do Hamas e da Jihad Islâmica.
Não é o ponto de vista dos colaboradores do Presidente Arafat que su-

bscreveu os referidos acordos. Tarde,
mas com clareza, os Palestinianos
reconheceram a legitimidade do
Estado de Israel tal como foi fundado
em 1948 por Ben Gurion.
Não contribuímos para a Paz se, a
partir das diferentes diásporas, se
agita a cada momento a História e as
religiões. Foi isto que compreenderam
os fundadores dos diferentes encontros, reuniões e acordos, antes e
depois do assassinato de Rabin por
um israelita. Sharon, fiel a si mesmo,
sempre proclamou a sua oposição aos
acordos que foram assinados. É preciso dizê-lo e redizê-lo para compreender a situação actual. Não se serve
uma boa causa brandindo maus argumentos.

O Homem de pé
No Boletim duma Paróquia de Paris, Abril 2001

Na primavera de 2000, um colectivo de
movimentos, associações e comunidades diversas constitui-se em grupo
para promover um conjunto de iniciativas sob o título de "O Homem de Pé"
(Segue-se a lista de onze desses grupos, em França)
(...) Objectivo: Recordar a urgência, cada vez mais imperiosa, de dar
resposta ao desafio da exclusão e da
pobreza; interrogar-se sobre o lugar
que daremos, num mundo em
mutação profunda, ao combate pelos
valores da liberdade, da dignidade, da
responsabilidade e a aproximação a
todos os excluídos.
O Homem de Pé quer ultrapassar o
quotidiano e as particularidades de
cada um dos grupos associados e pôr
em evidência as preocupações
comuns face as grandes interrogações
e alternativas postas a nossa
sociedade. No projecto, participam
pessoas de sensibilidades religiosas
ou filosóficas diferentes; e isso mesmo
é um facto portador de sentido, porque
a construção do futuro requer que
saiamos dos nossos enquadramentos
habituais e que tiremos partido da
diversidade das experiências.

O regresso
dos Gaiteiros
A música tradicional portuguesa nunca
teve tanta força e procura como agora.
Por detrás do fenómeno está o interesse
de uma novíssima geração: a do "façase".
Há um som estridente que começa a
cortar a tarde. Som contínuo, a princípio
desagradável, que atravessa, de um
lado ao outro a pequena aldeia de
Carvalhais, a seis quilómetros de S.
Pedro do Sul. (...) Chamamentos agudos que agora se desdobram em várias
vozes e começam a transformar-se em
melodia: é um grupo de gaiteiros que
afina os seus instrumentos. Todos parecem ter menos de 30 anos. O amor
pelas músicas tradicionais, pelas raízes,
parece ter tomado conta' de uma nova
geração, que defende a sua paixão da
melhor maneira: fazendo.
Esta é mesmo a geração do "façase", sublinha José Miguel Barros, 36
anos, músico do grupo At-Tambur, com
site na net, que procura música tradicional de todo o mundo. "O que acontece é que esta gente, que gosta de
tocar, ouvir e dançar música tradicional,
tem agora liberdade para gostar. As
recolhas ficaram fechadas e catalogadas como em museus, eram uma
prática académica, de difícil acesso".
(...) A net ajudou a tradição a espalhar-se: as recolhas começam a estar
disponíveis em sites e páginas pessoais. Por outro lado, professores como
Susana Sardo, da Universidade de
Aveiro, ou Sawat Castelo Branco, da
Universidade Nova de Lisboa, lideram
projectos de investigação que garantem
credibilidade ao que podia não ter passado de uma moda.
(...) Um pouco por todo o País,
pequenos grupos como Lelia Doura
(gaitas de foles e mirandesas), Fala-Só
e Pé-de-Xumbo (que organiza os festivais Andanças, de Lisboa), CAIS-Centro
de Artes e Ideias Sonoras do percussionista Rui Júnior, dos Toca-a-rufar, o
World Music Center (projecto para
Serpa), não esquecendo os Danças

Ocultas (concertinas) de Águeda, ganham novos adeptos, empenhados em
fazer.
Mário Correia, proprietário da editora
Sons da Terra e organizador dos festivais InterCélticos de Sendim, acredita
que há um "espírito de missão", porque
não se ganha nada. Dá para andar com
um carro velho, e pouco mais. Mas, na
realidade, a riqueza que os novos
seguidores da tradição procuram é
outra: "É a busca de uma alternativa ao
individualismo vigente", diz Paulo
Pereira, da Pé-de-Xumbo, "é uma afirmação política. É dizer: acordem!!"

Revolução
Silenciosa
i11

"Corruio da Uiiesco". M r i r ~ o2001

Corre uma revolução discreta através
dos grupos que defendem os direitos
humanos, em todo o mundo. Não
esperem assistir a marchas barulhentas através das ruas de Guatemala, ou
protestos assanhados no Kosovo,
embora estes sejam locais em evidência na transformação. A revolução
difunde-se no éter electrónico e na
massa cinzenta humana.
Tecnologia de computadores, e
sobretudo software criptográfico (que
emprega códigos secretos, os quais
transformam os dados da informação
numa aparente correnteza de letras sem
sentido), estão subtilmente mudando os
equilíbrios de poder entre governos
repressivos e grupos defensores dos
direitos humanos que os vigiam. Do
Cambodja a El Salvador, estes grupos
estão a aderir a esse tipo de software,
que Ihes permite destacar os abusos do
governo ao mesmo tempo que protegem as suas fontes e dados.
A força inicial para esta movimentação é o Dr. Patrick Ball, director
adjunto no programa de ciência e
direitos humanos da Associação
Americana para o Avanço das
Ciências (AAAS). Durante os últimos
nove anos, Ball viajou discretamente
na onda das guerras locais e insurreições, afim de treinar os defensores
dos direitos humanos na ciência de

juntar e organizar informação.
Formulou e protegeu bases de dados
em lugares como a Guatemala, El
Salvador, Haiti, Etiópia, Albânia,
Kosovo, África do Sul, etc.
Quando Ball começou estes
treinos, desde 1990, muitos activistas
dos direitos humanos eram tecnófobos. A tecnologia, que serve tão bem
aos governos repressivos para espiar,
era O inimigo. Cada projecto de Ball
era trabalho duro, na dificuldade de
convencer os lutadores "com as mãos
na massa" a adoptarem software de
computadores, cada vez mais barato,
como maneira de dar a volta aos dispositivos dos governos. Mais ou
menos há três anos é que o clima
começou a mudar.
"Os grupos que defendem os direito humanos começam a reconhecer o
tremendo poder analítico da organização de dados em grande escala, que
não conseguiriam sem tecnologia", diz
Ball. Quando visitava os grupos, no
Cambodja, p.e., ficava aterrado com
as enormes pilhas de papel em todas
as mesas! Precisavam de duas semanas para extrair um cômputo preciso (p.e., de quantas violações
durante um mês havia relato. ..).
(...) Bases de dados, processamento e programas de comunicação
tornaram possível, mesmo para as
mais pequenas organizações, referenciar os abusos com rigor científico.
A precisão analítica é uma arma
poderosa. Também é um alvo para os
que querem destroçar estes grupos.
As testemunhas arriscam a vida se
forem detectadas. Perceberam, então,
que deviam usar a criptografia nas
informações de campo a incluir nas
bases de dados e nas investigações.
(...) Alguns grupos, entretanto, evitam a criptografia, para que o governo
não os declare "ameaça a segurança
nacional". Ball, por seu lado, não
pensa que nenhum dos grupos de
defesa dos direitos humanos com os
quais trabalha seja uma ameaça para
a segurança dos seus países. Podem
embaraçar alguns militares ou a policia
quando cometem atrocidades, mas
todos são dedicados a democratização
e liberdades civis. (...)

E FECUNDO
i

Fr. Luís de França, O.P*

este tríduo fomos convidados a meditar no Amor original de Deus, no amor fecundo
e criador que devia inspirar as nossas vidas. Depois, a sombra da cruz e da
paixão, ontem proclamada, ouvimos como que escalpelizar tantos dos rostos do
mal, no mundo dos nossos dias. E se essa leitura nos foi servida quase como
uma ~oesialiterária, nada tira a rudeza e o mal estar que essas evocações provocam.
Celebramos nesta vigília a Ressurreição da Vida e; desta, talvez o-melhor rosto seja o da
Bondade e o do Bem. Como dizia no Domingo da Paixão e segundo Berdiaev "o mundo
começou porque Deus quis a liberdade" e assim entrou o mal no mundo.
Jesus pela aceitação do sacrifício imenso da sua vida, revela de certo modo a importância
da incarnação. Deus feito homem, morreu, venceu, mas não destruiu nem eliminou o mal da
criação. Disse sim, que a única resposta é a de vencer o mal com o bem.
Neste tempo de tantas globalizações, de tanta exaltação da competitividade dos mais
fortes, de tanta luta pela vida como único paradigma, repito o meu apelo de Domingo passado.
"Que nesta Páscoa, Deus nos dê a paixão do bem." Do bem fazer as coisas, do bem dizer, do
pensar bem dos outros, do contrariar pelo bem os preconceitos que tanto envenenam as nossa
relações, e de tantos outros comportamentos do dia a dia, onde os cristãos - face a onda avassaladora do ódio, da violência, do mal - respondam com glóbulos... de bem. Ter o desejo de
fazer o bem, ter o gosto e não a vergonha de ser bom, encontrar prazer em fazer o bem. E
talvez assim nasça outra globalização.
Maria vai depressa dizer a teus irmãos que: nesta Páscoa Deus nos dê a paixão do Bem.
Texto lido na celebração da Vigília Pascal, no Mosteiro das Monjas Dominicanas, no Lurniar (Lisboa)
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stamos no tempo PASCAL, e, entre cristãos, é da Ressurreição que se espera
que falemos.
Mas também, e não por mera coincidência, estamos na Primavera. As Festas
da Páscoa foram, há séculos, marcadas para o tempo da Primavera
(... o primeiro Domingo depois da primeira Lua cheia a seguir ao Equinócio da
Primavera...) É a etapa duma certa ressurreição da Natureza nos climas mediterrânicos, nosso
berço.
Neste contexto, gostaria de aproveitar a presente crónica para falar de amor, entusiasmo,
cuidado por esta Terra que nos acolhe. Fala-se muito de ecologia: os miúdos ouvem displicentemente falar "disso" na escola; alguns crescidos e responsáveis já perceberam que, sem
cuidados para com "o nosso próximo - a Terra", a espécie humana não poderá ir muito longe.
Já não é mau, mas não chega.
O ponto que quero explicitar é este: Não pode haver um profundo sentimento ecológico,
íntimo, relevante e estável, desencadeador de atitudes eficazes, sem experiência da Terra,
sem amor propriamente-dito.
Passeios ao ar livre, atentos ao que se vê, se cheira, se ouve, se palpa, quantas vezes se
pode saborear. Saber das estrelas, não como taxonomia mas como declinação (quero dizer:
não interessa tanto saber de cor muitos nomes de constelações e das estrelas mais ostensivas, nem mesmo tanto saber procurá-las no céu e identificá-las; mas, sob o ponto de vista
desta crónica, mais contemplativo e de aproximação, conhecer bem algumas constelações e
estrelas, e os planetas da órbita do Sol - e deliciar-se com o seu caminho no céu nocturno,
diferente de semana para semana, ao longo de cada ano (de cada translação da Terra).
Compreender as posições progressivas do Sol, de solstícios em equinócios, mais ou menos
alto, com o percurso acima do horizonte mais ou menos alargado (desde o curtíssimo arco de
círculo no solstício de Inverno até ao amplo movimento do solstício de Verão) - e, portanto,
com zonas iluminadas diferentes na nossa casa ou no trabalho, nos jardins ... ou nas zonas de
parqueamento do carro que mais frequentamos, por exemplo. Conhecer bem um céu de
nuvens, e as condições meteorológicas que ele promete; sorrir as nuvenzinhas que se esfumam, se destacam das nuvens-mãe, em fundo azul, ténues e voláteis.
Apreciar a riqueza da Terra em espécies vivas, a tal biodiversidade, tão inerente a preservação da Vida. Carinho e convívio sustentado e responsável (quero dizer, não ocasional, tipo
pega e larga) com animais e plantas. Reparar na aparição das flores nas árvores, ou dos diferentes cantos de pássaros.
As serras, o mar, a neve!! Exercício e desportos - e também deslumbramento que vá até
ao fundo da alma.
Não é, por junto, plantar uma árvore em 21 de Março (e porquê, sabem porquê esta
data??); nem bonecos ao gosto "mediático", passarucos, mamelukos, ou só malucos, ou só
afrontosamente desenxaibidos e redutores, para exercícios nos cadernos escolares ou programas de TV. Tens que dar a cara, o gosto, o teu tempo e o coração - senão, não adubas terreno para raízes.
'Crónica publicada no jornal "A Defesa: da Diocese de Évora, Abd 2002
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em sempre cada indivíduo teve direito a um nome próprio. Os nomes próprios nas
sociedades arcaicas estavam reservados para certas funções mágicas, terapêuticas,
religiosas, políticas, etc. (funções indissociáveis,aliás). A restante 'turbamulta' tinha
nome comum, por participação totémica num mítico antepassado primordial, i.e., uma
idária tipo 'enxame'. Contudo, em estratos culturais mais tardios, certos actos de bravura davam direito a um nome próprio, 'baptismo' que, depois, passou a estar associado aos rituais de
iniciação. Em algumas culturas, como a egípcia, adquirir um nome próprio era a única garantia da imortalidade, pois a alma não tivesse nome não poderia ser chamada, identificada e 'pesada', no além.
Assim, lenta e progressivamente, e só depois de muitas lutas, uma vez que os detentores de nome
próprio não estavam dispostos a partilhar facilmente a sua imortalidade, é que a nomeação individual
se foi 'democratizando'e dado a cada um. Por causa disso, certos detentores de funções mágico-religiosas e políticas duplicaram o seu nome: um público, funcional, conhecido de todos, outro secreto,
essencial, iniciático, que não podia ser revelado. Uma etapa intermédia pensa-se ter sido a da identidade clâmica, tribal, de filiação e participação de sangue, como ainda reconhecemos na Bíblia, nas
tradições patriarcais: ser alguém é ser-se 'filho de', 'da estirpe de', etc.
Progressivamente,o encontro cultural e o reforço recíproco entre a antropologia bíblica da 'imago
Dei', de recorte criacionista e sapiencial, a teologia cristã da filiação, as teorias 'psíquicas' pitagóricoplatónicas e ainda as progressivas mudanças 'personalistas' do direito romano foram determinantes
da convicção de que cada um é um ser próprio, independente, uma pessoa, um sujeito, ideia absolutamente extraordinária, sem dúvida, que a subjectividade moderna, de cariz luterano e cartesiano,
celebrou e exaltou até ao paroxismo levando-a, aparentemente, mesmo para além das suas possibilidades. 'Corruptio optimi pessima': a corrupção das coisas óptimas é péssima. Assim a grande gesta
do nome próprio e a conquista da individualidade. Esquecido desse solo natal, desse barro imanente
onde dormem as formas de todas as coisas, longe igualmente da transcendência de qualquer deus
alienante, qual estrela cadente, cisne cantante ou átomo perdido em choques e entrechoques, o 'cogito ergo sum' moderno e solipsista ora aparece 'ensanduichado',carente, enredado em metodologias
científicas e transcendentais, ora policiado, responsabilizado,identificado (o luxo do B.I.), ora embriagado no excesso da sua própria autodivinização ética e gnóstica. Na ressaca de Nietzsche e dos seus
epígonos, alguns chamam de pós-modemo (veniam peto, Prof. António Manuel Baptista) o sujeito
excêntrico e esgotado saído desse processo. Não sei se a designação colhe. Nem me interessam etiquetas. Mas Jorge Luís Borges, nos antípodas de qualquer pós-modernismo, também costumava
referir-se ao sujeito e ao nome próprio como o "triste hábito de ser alguém".
Por isso sempre vou lembrando que uma vetusta opinião dos filósofos estóicos defendia que todas
as coisas eram expressão de uma Razão, de um Lógos universal, e que por isso todas 'respiravam'
ou 'conspiravam' em conjunto. Uma sympathia cósmica fundava a harmonia de todas as coisas (a

ideia da conspiratio foi igualmente aplicada a vida interior da Trindade). O homem tinha lugar especial
neste concerto, sem dúvida, pelo facto de nele existir uma centelha da divina razão, uma faúlha do universal pensamento que nele alcançava consciência de si, autarcia, ataraxia, etc. A sabedoria consistia, pois, em aceitar a necessidade, querer o que não podia deixar de ser, comungar nessa inelutável
união de todos os seres. E esse exercício espiritual, que o tornava impassível a dor e ao sofrimento,
também o desidentificava,tomando-o assim quase um deus.
Algumas heresias cristãs, de sabor claramente estóico, defenderam que a alma dos filhos
se formavam da vida do sémen do pai e da carne da mãe, a maneira de um rebento que brota
de uma árvore. Esta heresia, chamada traducianismo, foi severamente criticada e condenada
porque parecia destruir a unidade indivisa de cada pessoa. Todos sabemos bem quão perigoso
é transpor, mesmo que metaforicamente, categorias biológicas, como a da vida, para a compreensão de outras realidades antropológicas, psicológicas, sociais, filosóficas, teológicas, etc.
Directamente proporcional ao fascínio que exercem, nelas reside uma terrível ambiguidade e
um pseudo-saber capaz de erigir o totem, o clã, a família, o sangue, a pátria, o clube, o partido, etc., em princípio de exclusão do outro, de legitimação do conflito e da luta pela sobrevivência como forma predominante de relação. Contudo, o evangelista João diz que Jesus era
a Vida do mundo. E a superabundância da vida do Verbo foi sempre n'Ele um poder de ajuntar, de sintetizar, de enxertar, e nunca de excluir: "Mulher, ninguém te condenou? Também eu
não te condeno." Ut vitam habent: ainda seremos capazes de ser 'respiração' do mundo?

Lembro-me muito bem da vinha que tínhamos, lá em casa, e do pai fazer as mergulhias. Era uma
técnica de clonagem natural que consistia no seguinte: as vides mais fortes e compridas de uma
videira, normalmente de boa qualidade, eram em parte enterradas, mantendo-as ligada a cepa-mãe,
deixando-lhes a ponta de fora. Passado mais ou menos um ano, a parte enterrada tinha ganho raizes
suficientemente fortes para que a vide pudesse subsistir sem a cepa original. Então o pai cortava-a
com a sua grande navalha de enxertia, retirava as ewas junto da vide, ajeitava a terra, e eis uma nova
(?) videira. Não sem espanto, de ano para ano ia assistindo ao crescimento da vinha e a força expansiva da vida que avançava. Uma videira ou várias videiras? Uma única vida ou várias vidas? Lá em
casa, entretanto, o nosso próximo rebento, de seu nome (próprio) Francisco, começa já a 'conspirar'
no seio de sua mãe... (Nota: O Francisco nasceu entretanto, em Junho.)
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Escuto mas não sei
Se o que oiço é silêncio
Ou Deus
Escuto sem saber se estou ouvindo
O ressoar das planícies do vazio
Ou a consciência atenta
Que nos confins do universo
Me decifra e fita
Apenas sei que caminho como quem
É olhado, amado e conhecido
E por isso em cada gesto ponho
Solenidade e risco

No silêncio das oliveiras e das estrelas
Escuto
O que oiço é o ressoar de planícies infinitas
E Deus
Consciência atenta
Que nos confins dos universos
Me decifra e fita

Por isso caminho como quem
É olhado, amado e conhecido.
Em cada gesto ponho
Cântico, solicitude e risco.

<.r.+

A amizade não 8e agradece: parA amizade por que se partilha, $
frágil, parte-se. Parte-se e reparteEla não 6 um rio que vem da
montanha, vai a correr afogar-se no
mar e, entretanto, passa diante dos
nossos olhos sem que lhe possamos

amizade. Investe, ameaça e, no
momento decisivo, hesita 'e desiste,.
desiste do desastre e recua, recua a
pensar. A mar6 - tal como a amizade
- est4 sempre a ponderar. Porque
não 6 decidida como a decisão dos
homens, 6 frouxa. A amizade é fraca,
não vale nada, porque é frágil, Se
nos ofertam uma coisa de nada, não
agradecemos efusivamente. SorriA amizade 6 maré algarvia. O
ódio 8 o 'El nilio'.
A amizade não é planta que
pegue de estaca. um 'dúvida eterna' que nos acompanha do namoro
ao casamento, do casamento B
A amizade não é um problema,
não tem solução, por isso n%oconsti-

