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EDITORIAL

Falta exercer a política olhando o inundo do avesso: a partir do lugar de quem está
por baixo; de quem vive em bairros que nos assustam mesmo na televisão; de quem
estuda ou dá aulas numa escola onde há alunos armados; de quem fica no desemprego; de quem vem trabalhar para um país onde não conhece nada nem ninguém;
de quem vive, mesmo, uma fragilidade física e mental tão profunda que é rejeitado,
por nós enquanto corpo social, como ser humano merecedor de dignidade. São
experiências como estas que pretendemos trazer a reflexão, com alguns dos textos
que publicamos neste número da Viragem.

Olhar o mundo
do avesso
»» António Marujo

Estamos mergulhados na crise. Os índices
económicos e sociais reflectem os problemas que
se atravessaram na vida de muita gente: há múltiplas empresas a fechar, o desemprego cresce, a
pobreza atinge cada vez mais pessoas. Mais
dramático é que os estudos dizem que já não é apenas quem não trabalha que é atingido pelas dificuldades. O
rendimento do trabalho em Portugal é, para muitas pessoas,
insuficiente para viver dignamente, diz-nos o estudo "Um Olhar
Sobre a Pobreza", publicado no Verão de 2008. Em Julho de
2009, outra investigação sobre as "Necessidades dos
Portugueses", promovido pela Tese, mostrou que há um grupo
de pessoas para as quais o tempo é, cada vez mais, uma necessidade primária. Porque, para poderem sobreviver, têm dois ou
três empregos. E ficam sem tempo para si, para a família ou para
os amigos.
E os estudos que têm sido feitos servem apenas para nos
confirmar o diagnóstico que estamos cansados de saber sobre a
situação portuguesa: um país pobre, de fracos recursos, acentuadamente desigual, com deficiências graves ao nível da formação e da educação e com uma generalidade da população que
faz muitos esforços para conseguir ter dinheiro para o essencial:
alimentação, vestuário, saúde. Aliás, outro dado preocupante
dos inquéritos é que as pessoas cortam nas despesas de saúde
quando o dinheiro não chega. E mais de 60 por cento dizia, no
citado estudo da Tese, que não tem dinheiro para pagar uma
semana de férias fora de casa.. .
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A realidade ultrapassa sempre a fiieza das estatísticas, quando se transforma em rostos concretos. Como o caso de Susana
Lopes, 33 anos, uma filha de 15. Tive oportunidade de a
entrevistar: trabalha numa creche nos arredores de Lisboa,
onde recebe 462 euros líquidos mensais. A partir das 16h vai
para o café que a mãe tem, ajudar, até por volta das dez da
noite. Para receber mais 200 euros, quando as coisas correm
bem. Susana tem o sonho de fazer o curso de educadora de
infância e já prometeu a filha levá-la a Eurodisney no próximo ano, mesmo tendo de fazer muitos sacrifícios. A mãe e o
pai (reformado por doença) ainda aco-lhem um sobrinhoneto, de dois anos, e apoiaram, até há poucos meses, um outro
sobrinho, cujos pais morreram vítima da toxicodependência.
Um exemplo de como, na pobreza, a solidariedade familiar
ainda vale para garantir a sobrevivência.
2. Se os diagnósticos estão feitos há décadas, porque teima o
país em não conseguir um modelo de desenvolvimento que tenha
cada vez mais lugar para cada vez mais pessoas? Uma das razões
é, certamente, o modo de fazer política em Portugal. Se há quem
abrace a causa pública como um modo de servir as populações e
os seus problemas, a sensação que se tem é que a generalidade
do discurso e da acção política vivem em circuito fechado, num
permanente e vicioso círculo que se alimenta a si mesmo e num
reflexo do atavismo que também se verifica a este nível.
Este modo de fazer política ignora o país que vive fora desse
circuito. E não é capaz de olhar a realidade a partir dos pobres,
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dos que sofrem, dos que vivem dificuldades diárias no acesso ao
emprego, a uma habitação digna, a cuidados de saúde, a educação com qualidade ou ao sistema de justiça (cancro maior do
sistema).
Falta exercer a política olhando o mundo do avesso: a partir
do lugar de quem está por baixo; de quem vive em bairros que
nos assustam mesmo na televisão; de quem estuda ou dá aulas
numa escola onde há alunos armados; de quem fica no desemprego; de quem vem trabalhar para um país onde não conhece
nada nem ninguém; de quem vive, mesmo, uma fragilidade física e mental tão profunda que é rejeitado, por nós enquanto corpo
social, como ser humano merecedor de dignidade. São experiências como estas que pretendemos trazer a reflexão, com
alguns dos textos que publicamos neste número da Viragem.
O discurso dominante quer fazer-nos crer que é inevitável o
desemprego quando as empresas deixam de dar tanto lucro; que
as fábricas têm que encerrar para ir procurar mão-de-obra mais
barata em outros lugares; que as grandes transacções bolsistas
não têm que estar sujeitas a escrutínio político nem social - com
os resultados escandalosos a que assistimos, nos últimos meses,
em Portugal e vários outros países; que há pessoas que nunca
poderão integrar-se socialmente e por isso têm que continuar a
viver em guetos de solidão ou insegurança.
O discurso dominante quer ainda fazer-nos acreditar que os
governos têm algum poder - quando, hoje, o poder de decidir
muito das nossas vidas está em banqueiros ou empresários. As
novas escravaturas de horários de trabalho intensos, a escolha de
gestores escolhidos muitas vezes pela sua capacidade de gerar
mais lucro e não de gerar mais bem-estar ou o tráfico de influências entre empresas e políticos (por vezes, com o dinheiro do
futebol $mistura) são exemplos em que se traduz essa ilusão.
Sabemos, no entanto, que outro mundo é possível e outro
modo de fazer política também. Quer porque continuamos a ver
pessoas, nos diferentes âmbitos da vida pública, capazes de dar
esse testemunho, quer porque vimos, nos últimos meses, que
essa forma de estar pode mesmo conquistar o lugar político mais
poderoso do planeta: Obama ganhou não apenas por saber falar
bem ou pela sua inteligência. Mas antes porque captou a grande
esperança do povo numa nova forma de agir, mais orientada
para o serviço às pessoas.
Quem já tenha lido o livro "A Minha Herança", terá captado
certamente o despertar de Obama para a política. É quando ele
começa a fazer trabalho comunitário em Chicago, tentando ajudar na resolução dos problemas dos mais pobres no acesso a
educação, na possibilidade de viver em casas decentes, na dignificação dos bairros sociais ou, simplesmente, na capacidade
de todas as pessoas serem tratadas por igual, independentemente
de terem uma cor de pele mais clara ou mais escura.
E na obra "Audácia da Esperança", o Presidente dos Estados
Unidos fala da necessidade de corrigir os desequilíbrios sociais,
lembrando o que se seguiu a Grande Depressão, quando um
terço da população ficou "sem trabalho, mal alojada, mal vestida e mal alimentada": o Presidente Roosevelt, recorda, fez
aprovar a Lei de Segurança Social de 1935, "peça central do
novo Estado-Providênciarede de segurança que haveria de tirar

da pobreza quase metade de todos os cidadãos mais idosos, oferecer um seguro de desemprego para quem perdera o trabalho e
subsídios modestos a deficientes e idosos pobres. Roosevelt
também lançou iniciativas que alteraram profundamente a
relação entre capital e trabalho: a semana de quarenta horas, leis
de trabalho infantil e de salário mínimo e a Lei nacional das
Relações Laborais, que permitia a organização de sindicatos
industriais de largo espectro e forçar os empregadores a negociar de boa fé."
Estes adquiridos não podem ser postos em causa nos seus
fundamentos, mesmo se é legítimo adequá-los a realidade contemporânea. Mas a doutrina social da Igreja - que acaba de ser
enriquecida com um texto decisivo do Papa Bento XVI, a
encíclica Caritas in Veritate, não se tem cansado de insistir na
primazia do bem comum, na centralidade da pessoa humana nas
relações laborais ou na possibilidade de acesso de todos - pessoas ou povos - Quilo que a todos pertence, sejam bens
económicos, recursos energéticos ou mesmo um ambiente mais
saudável para o planeta. Um novo modelo de desenvolvimento
é possível, também a partir dos contributos que o pensamento
social católico tem dado, como mostram vários outros textos
desta Viragem.

3. Na oposição ao sistema vigente e, sobretudo, na proposta
de uma nova fratemidade fundada em Jesus, Paulo foi, há dois
mil anos, um exemplo maior. Mas também os outros apóstolos,
quando conl?ontados com as primeiras perseguições, foram
capazes de afrontar quem os queria proibir de ensinar em nome
de Jesus: "Importa mais obedecer a Deus do que aos homens."
(Actos $29)
O ano que acabámos de viver fez muitos cristãos redescobrirem um retrato fascinante de Paulo de Tarso: um judeu que
aderiu intensamente i figura de Jesus ("Já não sou eu que vivo,
mas é Cristo que vive em mim", escrevia ele aos Gálatas - 2,20),
que se preocupava em construir comunidades onde a pluralidade
e a comunhão vivessem em tensão positiva, e nas quais todos incluindo as mulheres - podiam ter um papel de liderança. Por
isso, a crítica do Papa aos que não estão de acordo com todas as
opiniões veiculadas pela voz oficial da Igreja, que ele fez precisamente no encerramento do Ano Paulino, pode ser para
muitos como uma ferida. O cristianismo é, na sua matriz, radicalmente plural. E é essa pluralidade e riqueza que permite que
a pessoa de Jesus se tome presente para tantos, em tão diferentes
âmbitos da vida.
4. Quase um ano depois de a Leonor Vasconcelos nos ter
deixado, cruzamos também a sua memória com este modo de
olhar que era o seu. E que, a partir dos seus estudos e intervenções, tantas vezes nos trouxe dados e realidades para mostrar
que a inquietação com o que vivemos deve ser permanente. Era
precisamente Paulo quem escrevia, na Carta aos Romanos (12,
2): "Não vos acomodeis a este mundo. Pelo contrário, deixaivos transformar, adquirindo uma nova mentalidade, para
poderdes discernir qual é a vontade de Deus: o que é bom, o que
lhe é agradável, o que é perfeit0.W
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A eficácia, a produtividade e o culto do sucesso pessoal alimentam a angústia,
o desprezo do outro e o isolamento dos indivíduos. Na ARCA, retirada da sociedade

de competição, as pessoas que têm uma deficiência ensinam-nos e revelam-nos
um outro sentido do ser humano.

A fragilidade fundadora
- o sentido profundo
do ser humano
»» Jean Vankrl»»

Fundador da ARCA Internaclonal; texto transcrlto a partir de uma Intervenção numa sessio de formação do MIW, em Trosly, em Feverelro de 2007; tradução

-

de A1ice.C. Cabral (allce.c.cabral@netvisao.pt) Movlmento FB e LUZPortugalP
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a nossa sociedade de competição, só alguns conseguem ganhar e muitos perdem. Se não consigo
ganhar, entro em angústia. E a cultura de competição está de tal maneira omnipresente, que o
meu desejo de ganhar continua a ser o mais forte...
Deste ponto de vista, consideroa análise de Jacques
Généreux4excelente.
Os que não conseguem ser bem sucedidos entram em angústia
e em depres&o e a depressão conduz a violência. É o que se passa
nos subúrbios das grandes cidades onde a violência de grupos de
jovens é o produto das suas angústias. Os pais não têm trabalho, as
condições habitacionais não são boas, os jovens abatidos encontram-se em grupos e passam do abatimento a violência O paradoxo
é que mesmo se somos contra a competição, temos que encorajar
os jovens a procurar um trabalho e a estudar; temos que ajudar as
pessoas a integrarem-se nesta cultura de competição para que não
fiquem demasiado angustiadase, por consequência,violentas; para
que consigam encontrar um equilihio nas suas vidas.. .
Vivemos num mundo paradoxal. O que fazer então?
AARCA, um lugar de amizade É cada vez mais fiequente encontrarjovens casais de 30-40 anos que estão cansados desta cultura da
competição.São obrigados a trabalhar muito, a fazer longas horas de
viagem e, no fim, sentem-se muito cansados e sentem que a sua
família está em perigo. Estesjovens casais pedem para vir traballiar
para a ARCA e aceitam salários muito mais baixos porque procuram
um lugar onde possam viver h-ente.
Nesta sociedade da
4 viragem

competição a minhaesperança é criar lugares de escuta, de amizade
e de acolhimento mútuo. O que conta é criar lugares onde se vive
com humanidade. Mas não tenho uma solução já pronta. Vamos
cimbdmdo,vamos tentando compreender, vamos procurando.

uma pertença comum A análise de Généreux toca a de Zymunt
Baumans. Este sociólogo analisa a evolução das nossas sociedades
que, no passado, eram constituídas por grupos fechados, por exemplo, religiosos ou nacionais, cujo pxigo era abafar a liberdade. A
resposta a esta pressão foi a insistência no individualismo, mas este
individualismo provocou uma erosão da nc@o de pertença, o que
gera angúsba. O estímulo do sucesso provoca o desprezo do outro.
A cultura da competição é de tal forma invasora e omnipresente,
nomeadamente nos media, que consegue extinguir o desejo de criar
laços. Bauman fala duma luta interior quotidiana contra as compulsões sociais de sucesso pessoal e da ambição. Praticamentetodas as
manhãs os indivíduos têm que escolher pertencer aos seus grupos!
Perdemos os valores da pertença, uma pertença que eu chamaria de
pertença a uma humanidade comum. Creio que é preciso reencontrar a pertença ao seu grupo para tomar consciência da pertença a
uma globalidade comum.
O perigo do ser humano é fechar-se em preconceitos. Martin
Luther King intermgava-se porque é que cada um de nós se põe tão
depressa a desprezar o outro. É evidente que ele tinha experimentado muitas vezes este desprezo da parte dos brancos. O desprezo é
como uma espécie de movimento: se alguém me despreza, eu
desprezo-o também. Os brancos desprezavam os negros e, ao

- O SENTIDO PROFUNDO DO SER HUMANO

A FRAGILIDADE FUNDADORA

mesmo tempo, os negros desprezavam-se entre si. Para Martin
Luther KUlg, continuamos a desprezar o outro ou desprezar um
gmpo enquanto não conseguirmos acolha aquilo que é desprezível
em nós. A única maneira de sair disto para cada um de nós, é reconhecer, aceitar e mesmo amar aquilo que é desprezível em nós.
A ARCA nasceu dum mundo de desprezo do outro. Acolhemos
as pessoas que foram desprezadas porque têm uma deficiência. As
pessoas que vêm para a ARCA sofrem em primeiro lugar de rejeição
e de dificuldades em encontrar o seu lugar na vida. Cada pessoa que
veio para aqui sohu na pele a rejeição. Estou a pensar numa rapariga do meu lar. Tem 23 anos e não tem uma deficiência muito marcada, sofie muito mais duma deficiência social: sem escolaridade,
nunca conheceu os pais, terá sido batida pela sua arna.. . E nós aqui
estamos pam lutar contra as lacunas da educação, da vida familiar,
das competênciassociais... Será que seremos capazes de a ajudar a
aprender uma profissão, a casar? Não sei, mas devemos acompanhar o seu sofrimento.

A i d a como uma passagem Cada um de nós precisa de provar que
é alguém, que é capaz de fazer coisas, de ser competente e reconhecido pelo que faz.. . Ser um bom médico, um bom enfermeiro, é
importante.
Mas há outra coisa em mim. Preciso de me sentir amado não por
causa das minhas capacidades, mas por causa daquilo que sou e isso
é muito mais profundo.
Um dos meus amigos que é médico, um dos pioneiros dos cuidados paliativos nos Estados Unidos e no Canadá, teve que tratar um
grande gansgstm que tinha um cancro. Vi fotogtrifas dele quando
estava de boa saúde e outras quando estava doente. Aquele homem
muito poderoso era um dos chefes da máfia nos Estados Unidos e
tomou-se progressivamente tão frágil como um bebé pequeno, precisando de se sentir amado, tocado. ..
Entramos pequeninos na vida e morremos pequeninos, quer
queiramos, quer não.. . A minha irmã, que tem 84 anos, na sequência duma baixa de tensão,caiu e bateu com a cabeça. Foi hospitalizada e disseram-lhe que não podia morar sozinha em sua casa.
Médica e intelectualmente muito forte, trabalhou mais de 25 anos
nos cuidados paliativos. Hoje vive na casa das Irrnãzinhas dos
Pobres de Londres. Toma todas as suas refeiws com pessoas que
têm a doença de Meimer. Médica dos cuidadospaliativos, passou
agora para o outro lado. É uma passagem bem rude.
Eu próprio tenho agora 79 anos e, no meu lar, as pessoas por
quem era responsável tornaram-se responsáveis por mim. Dizemme - "Jem, estás cansado, não vais lavar a loiça.. ." A vida é uma
passagem da vulnerabilidade a vulnerabilidade. O sentido profundo
do ser humano é o acolhimento da sua vulnerabilidade.
A &r parte dos jovens que passam pela ARCA ficam transformados pela sua relação com as pessoas com uma deficiência.
Descobrem novas energias dentro de si, no contacto com as pessoas
mais fiágeis, principaimente a energia da compaixão e da bondade.
Não somosnós que vamos transformar as pessoas que têm uma deficiência ou que são excluídos, são eles que vão revelar-nos. Podem
fazer bem a muitas pessoas que, não parecem estar a sob mas que
vivem escondidos atrás de paredes grossas. As pessoas vulneráveis
têm algo a ensinar-nos sobre o ser humano.

Da competição h relação Estamos numa sociedade onde humano
quer dizer eficácia, rapidez, capacidadede reahação. . . O sentidodo
humano está a perder-se. É o drama de muitas pessoas idosas que
entram em depressão porque ignoram o sentido profundo do ser
humano que é o acoihimento da vulnerabilidade. Uma rapariga do
Fé e Luz contidenciou-meum dia: "Comecei a fresuentar pessoas
que tinham uma deficiência e a minha visão do mundo mudou".
Para mim, toda a questão humana está nesta transforma@.
Conheci, em tempos, um homem de negócios muito bem suce
dido cujo filho era psicótico. Foi a única vez na sua vida em que
teve que admitir que não podia controlar a situação e que precisava
de ajuda. Descobriu outras famílias que tinham filhos psicóticos e
isso levou-o a uma conversão, uma transformação.
O que é que provoca esta transformação? O que é que leva um
grande patrão a acolha a sua vulnerabilidade? Porque é que há
assistentes que vêm viver para a ARCA com pessoas com deficiência recebendo salários tão baixos? E isto numa cultura que nos pede
para sermos fortes, capazes e competitivos?
O que é que vai ajudar uma pessoa a deixar de estar na cultura
da competição, para entrar na cultura da relação e do acolhimento
do outro? Esta é para mim a grande questão.. .
Acolher-me a mim próprio como eu sou, não é só reconhecer a
minha vulnerabilidade,é também descobrir que posso dar vida aos
outros. O mais importante no ser humano é talvez poder dar alegria
aos outros. É a fecundidade. O drama da nossa sociedade é que as
pessoas não têm que ser fecundas, mas sim produtivas e eficazes.
Lugares de comunhão A única coisa que conta é a comunhão:
quando me torno vulnerável em relação a ti e tu em relação a mim,
quando deixo de ter poder sobre ti e tu sobre mim, mas damos vida
um ao outro. Como criar situações onde aceito ser quem sou? Onde
não tenho que fíngir que sei mais, ou fazer de conta? Como ser feliz
junto com outro? Eu como sou, vocês como são, cada um com a
sua idade e fkgdidades...
Como celebrar a vida? Uma das coisas mais importantes na
ARCA é a nossa maneira de celebrar, de nos sentirmos felizes uns
com os outros, brincar, dançar.. . Aquilo que impressiona mais as
pessoas que nos visitam na ARCA é sermos um lugar de celebração. É preciso criar lugares de celebração onde as pessoas sentem que têm direito a ser elas próprias. P1
Notas
'Jean Vanier ensinou R
M em Pails e em Twonto. htehnnente,como ddadão canadiano, fd
também c4idal da Marinhn Real Wnlca. A fundação da ARCA surglu do encnnlm am R e m
Slmi e Phlllppe S a x , dois homens ann uma defldênda mental, ann os quais ele se lns4bu em
T ~ u lna lOlse, em 1964.Dwck 2000,Jean Vaniw dehu toda asrerponiabl(ldadssno
seb da ARCA Patülha o seu tempo entre o seu lar em Tmsly e as 130 comunidadesdadar no
mundo Inteiro. Autor de múltiplos Ihnai(A Comunidade, Lugar do Peidãoe da Festa. ed. Paulinas;
Une pwte d'espéfance,Ed. de L'Atelier, 1993;Acaielllir notre Humanlté,Ressesde Ia RenalrPsence,
nX)7...)dá nummnfetêndag como recentemente na UNES33sobte o temada angibtk
a MIR Mowement Internationa1pour ia Rhdllation Ramoímn& duma organização chama
da IFOR Inbmathal F e l W i p of Remndliatbn.nascidoem 1914 duma tomada de mwclêw
cla de astãos de nadonalidadese mnflssõesdiferentes, confmntados mm o escândab da guerra. Trabalha actualmente no campo da formação para uma nãwiolênda activa e na pmmoçáo
de uma cultura da nãorldênda.(Ni')
Movimento Fé e Lu&fundado em 1971par Jean Vanier e M a M e Matthiau.que múne pes
ooasmumadefidêndamen$l,ospaiseami(Eospraes$~umarededeam~e~
Juntosmomentos de cdeaaçào e de m o .
'Jacques G6nhux, La W d é t é , Ed. Seuil2M)6(Nota da Tradutwa)
'Zymunt Bauman,UquM Lwe, On Me Frailty of Human LM, Camkldge Pollty 2003 (HI)
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INTERVENÇAO SOCIAL DA IGREJA

A Populorum progressio foi e continua a ser, no ensino social da Igreja, a encíclica

por excelência do desenvolvimento, portanto da dinâmica da economia. Assinada,
significativamente,por Paulo VI "nafesta da Páscoa (Ressurreição)",a 26 de Março
de 1967, ela era também a "encíclicade ressurreição dos povos" - dos povos
que viviam ate ali na miséria, uma espécie de morte. No momento em que se publica
a nova encíclica social do Papa Bento XVI, revisitamos aqui o ensino social da Igreja
das últimas quatro décadas, pelo olhar de um dos seus principais autores.

A Doutrina Social da Igreja

da Populorum progressio
à Deus caritas est
»» Jean-YV~SCalvez »»SJ., Centre sàvres (Paris) e Ceras (La Plalne) " Texto da wnferêncla proferlda na Universidade Catbllca Portuguesa,em Usboa, a 27 Março
2007, publicado na Didaskalla XXXVII, 2°fascículo

1. Na história da Doutrina Social da Igreja, a questilo
do desenvolvimento

o

desenvolvimento foi o grande tema de todo
o mundo - económico e político - nos anos
60 e 70 do século passado, e continua a sê10 mesmo que a palavra se empregue agora
menos.

Quanto a Populorum progressio, ela foi e continua a ser,
no ensino social da Igreja, a encíclica por excelência do
desenvolvimento, portanto da dinâmica da economia. Houve
depois uma outra, de João Paulo 11, Sollicitudo rei socialis,
1988, mas deixou menos marca. François Perroux, grande
economista francês, colaborador do padre Louis Joseph
Lebret, fundador de Economie et Humanisme, chamou à
Populorum progressio a "encíclica da Ressurreição"; foi
com efeito assinada, significativamente, por Paulo VI "na
festa da Páscoa (Ressurreição)", a 26 de Março de 1967, mas
François Perroux queria dizer também "encíclica de ressurreição dos povos" - dos povos que viviam até ali na miséria,
uma espécie de morte.
A doutrina social da Igreja tinha sido marcada, no pósguerra, pela questão da empresa. Antes da guerra, tinha-se
pretendido reformar o próprio sistema económico, no seu
conjunto, e tinham sido muitos os debates sobre capitalismo,
6 viraeem

socialismo e também corporativismo. Imediatamente a
seguir a guerra, os debates continuaram, mas os realistas,
com fundamento na posição da Igreja, foram levados a considerar que o verdadeiro meio de melhorar a situação social
era começar pela célula, pela unidade de base da vida
económica, presente em toda a parte, quaisquer que fossem
os sistemas, a empresa de produção, onde se reuniam todos
os interessados, os stakeholders dir-se-á mais tarde, proprietários de capital, empresários, trabalhadores de todas as
categorias, por último também as suas famílias e os clientes
do fabrico. Todas as partes envolvidas, diferentes nos seus
contributos e nas suas expectativas, mas todas elas pessoas
humanas implicadas numa acção comum. Uma "comunidade", como a Igreja vai em breve insistir.
Foi depois disto, pouco depois na verdade, que o centro
do ensino social da Igreja oscilou fortemente nesta outra
direcção, imposta pelo acontecimento da descolonização
(anos 1950, 1960): o desenvolvimento. Com o Concílio
(1962- 1965) depois com a Populorum progressio (1967).
Tinham já aparecido, algum tempo antes, observações
importantes de Pio XII e de João XXIII sobre a ajuda aos
países em via de desenvolvimento. De início precisamente,
a questão não era senão uma questão de ajuda. A novidade,
com o Concílio (Gaudium et spes) e sobretudo com a
Populorum progressio, foi que o desenvolvimento foi compreendido como um processo universal, uma dimensão fundamental. A economia tinha podido ser considerada no pas-
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sado como realidade não estática mas, pelo menos, repetitiva: falando de desenvolvimento, víamo-la como histórica,
evoluindo o próprio quadro, sofrendo mudanças qualitativas
o sistema de relações que ela constitui. Marx, a sua maneira,
tinha compreendido a economia como marcada pelo desenvolvimento, pela passagem duma formação social a outra
formação social. Max Weber tinha-se também apercebido da
passagem de sociedades hierárquicas a sociedades dominadas pela organização racional, susceptíveis de passar
ainda a sociedades carismáticas.. .
Para a Igreja, a questão maior não era, claro, uma questão
de teoria simplesmente económica, mas sim a da "disparidade", da injustiça, da flagrante desigualdade, quanto ao
desenvolvimento. Uma desigualdade que correspondia, mais
ou menos, que antes se verificava entre povos colonizadores e povos colonizados: acabava de se abolir esta
insuportiivel hierarquia, não se podia deixar de atacar sem
demora uma hierarquia semelhante de desenvolvimento
económico e social, que também não tinha razão para se
considerar natural ou se manter para sempre. O Concílio
empenhou-se firmemente nesta perspectiva e Paulo VI continuou, amplificou.

2. O akance da questão do desenvolvimento Com a
Populorum progressio, é verdade, a Igreja dava ao termo
desenvolvimento um alcance antropológico e teológico, não
simplesmente económico, como também tinha já dado ao
trabalho um alcance teológico: "O desenvolvimento, diz
Paulo VI, não se reduz ao simples crescimento (económico)
(...) Nos desígnios de Deus, cada homem é chamado a
desenvolver-se, porque toda a vida é vocação (. ..), devendo
cada um orientar-se para o destino que o seu criador lhe
propõe (...)" "Este crescimento não é facultativo", continuava o Papa. É "individual", por um lado, mas "colectivo"
também, é mesmo tarefa de "toda a humanidade", histórica
no sentido mais completo do termo. Claro que não é puramente quantitativo ou material. Mesmo, "a procura exclusiva do ter cria obstáculos ao crescimento do ser e opõe-se a
sua verdadeira grandeza; para as nações, como para as pessoas, a avareza é a forma mais evidente do subdesenvolvimento moral" (nn. 14-19).
É evidente que a encíclica se ocuparia, portanto, das
medidas a tomar para fazer crescer a produção e para bem a
distribuir - pois se tratava do desenvolvimento económico mas tudo seria enquadrado no desenrolar do destino humano
e do destino dos povos, assim como na evolução dos sistemas sociais. E nisto havia aspectos muito delicados, a que
Paulo VI se mostrava muito atento. "O choque entre as civilizações tradicionais e as novidades da civilização industrial, escreveu ele, quebra as estruturas que não se adaptam as
condições novas. O seu quadro, por vezes rígido, era o indispensável apoio da vida pessoal e familiar, e os velhos continuam a estar-lhe apegados, enquanto os jovens se libertam
dele, como de um obstáculo inútil, para se virarem para as
novas formas de vida social. O conflito das gerações agrava-

se assim com um trágico dilema: ou conservar instituições e
crenças ancestrais, mas renunciar ao progresso; ou abrir-se
as técnicas e civilizações vindas do exterior, mas rejeitar,
com as tradições do passado, toda a sua riqueza humana".
"Os apoios morais, espirituais e religiosos do passado cedem
muitas vezes, dizia Paulo VI, sem que a inserção no mundo
novo seja do mesmo modo assegurada" (n. 10). Era, em
resumo, um grande choque cultural que estava no centro do
acontecimento a que nesse momento se chamava desenvolvimento; e a Igreja esforçava-se por ajudar a transpor tão
humanamente quanto possível, uma etapa de tal amplidão e
profundidade. Evidentemente havia também problemas de
justiça social, de desigualdade, no sentido mais comum do
termo.

3. Revolução ? "Reformas audaciosas" Falo no passado,
na lembrança da novidade que então veio ao nosso encontro,
mas é preciso continuar a falar de tudo isto no presente,
porque a tarefa que se iniciava nos anos 50-70 está, em vastas partes da humanidade, longe de ser concluída neste início do século XXI. E poderá mesmo concluir-se, quando se
sabe que o desenvolvimento é uma resposta essencial a
vocação humana? A situação era revolucionária - em
numerosos países da América Latina entre outros - nos anos
60. E em grande parte está ainda assim. Talvez mais no
Próximo e no Médio Oriente, a partir de agora. Na
Populorum progressio, o Papa Paulo VI foi levado a discutir de imediato, e longamente na verdade, as tentações que
se apresentam em situações de tal urgência; a Igreja raramente tinha falado disso, ou talvez nunca o tivesse feito.
"Temos de nos apressar, dizia Paulo VI : há muitos homens
a sofrer e cresce a distância que separa o progresso de uns
da estagnação e até da regressão dos outros. Mas é também
preciso que a obra a realizar progrida harmoniosamente, sob
pena de romper equilíbrios indispensáveis. Uma reforma
agrária improvisada pode falhar o seu objectivo. Uma industrialização precipitada pode desmanchar estruturas ainda
necessárias e provocar misérias sociais que seriam um recuo
em humanidade" (n. 3 1). "Há certamente, acrescentava ele,
situações cuja injustiça brada aos céus. Quando populações
inteiras, desprovidas do necessário, vivem numa dependência tal que lhes é interdita toda a iniciativa e responsabilidade, toda a possibilidade também de promoção cultural e
de participação na vida social e política, é grande a tentação
de repelir pela violência tais injúrias ao destino humano"
(Ibid.). "Sabe-se no entanto, acrescentava ele numa frase
decisiva, que a insurreição revolucionária - salvo nos casos
de tirania evidente e prolongada, que atentaria gravemente
contra os direitos fundamentais da pessoa e prejudicaria
perigosamente o bem comum do país - cria novas injustiças,
introduz novos desequilíbrios e provoca novas ruínas. Seria
combater um mal real a custa duma desgraça maior" (Ibid.).
Mas, por outro lado: "Que nos compreendam bem: a situação presente deve ser enfrentada corajosamente e as
injustiças, que ela comporta, devem ser combatidas e venciviragem 7
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das. O desenvolvimento exige transformações audaciosas,
profundamente inovadoras" (n. 32).

4. Industrializaçfio, modernizaçfio. Planificaçiío e livre
iniciativa. O Papa Paulo VI, embora atento ao desenvolvimento agrícola e rural, não hesitava em pôr na dianteira a
industrialização, o emprego portanto dos meios mais
poderosos e mais modernos para aumentar o volume da produção, a produtividade de cada um. A industrialização assim
compreendida encontra a sua aplicação na própria agricultura. Se fosse hoje, o Papa teria também falado das actividades de serviço que são as mais qualificadas de todas.
Mesmo quando se mostrava preocupado com a continuidade
das culturas, desejoso de que não se quebrem os costumes
tradicionais, a sua linguagem era claramente modernizante
porque, como o Concílio Vaticano 11, ele estava convencido
de que as necessidades da humanidade, em pleno desenvolvimento demográfico, não podiam ser satisfeitas sem
essa modernização, esse aperfeiçoamento dos utensílios e
instrumentos diversos.
Paulo VI defendia, por outro lado, uma simbiose o mais
humana possível da planificação e da liberdade: "A iniciativa privada por si só e o simples jogo da concorrência não
saberiam assegurar o sucesso do desenvolvimento, dizia ele.
Não se deve correr o risco de aumentar ainda a riqueza dos
ricos e o poder dos fortes, confirmando a miséria dos pobres
e acrescentando-a a escravidão dos oprimidos. São
necessários programas para "encorajar, estimular, coordenar,
completar e integrar" a acção dos indivíduos e dos corpos
intermediários. Compete aos poderes públicos escolher, e
até mesmo impor, os objectivos a visar, as finalidades a
atingir, os meios para aí chegar, e são eles que devem estimular todas as forças agrupadas nesta acção comum" (n.
33). "Mas.. . que tenham o cuidado de associar a esta obra as
iniciativas privadas e os corpos intermediários", repetia o
Papa. Este equilíbrio na acção de desenvolvimento foi
muitas vezes descurado, dir-me-ão, por efeito duma grande
vaga liberal que passou depois (verdadeiro tsunami!). Os
conselhos então prodigalizados não se tornaram caducos, é
preciso retomá-los hoje onde se fala e onde se deve falar de
desenvolvimento.
5. Sobre a livre troca Sobre a livre troca o próprio Paulo VI
pronunciou, na Populorum progressio, palavras que eu diria
decisivas, claras e nítidas, e que deram brado. Foi a grande
declaração. Trata-se, no sentido estrito, da livre troca nas
relações internacionais, mas vê-se imediatamente que a
declaração tem também um alcance mais largo:
"A regra da livre troca já não pode - só por si - reger as
relações internacionais. As suas vantagens são certamente
evidentes quando os parceiros não se encontram em
condições de excessiva desigualdade de poder económico:
ela é um estímulo ao progresso e recompensa o esforço. Por
isso os países industrialmente desenvolvidos a consideram
uma lei de justiça. Mas já não é o mesmo quando as
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condições são demasiado desiguais de país para país: os
preços que se criam "livremente" no mercado podem trazer
resultados iníquos (...)" (n. 58). "O ensinamento de Leão
XIII na Rerum novarum, comentava Paulo VI, continua válido : o consentimento das partes, se elas estão em situação
demasiado desigual, não basta para garantir a justiça do contrato, e a regra do livre consentimento continua subordinada
as exigências do direito natural. O que era verdadeiro acerca do salário individual justo é-o também acerca dos contratos internacionais. (...) De resto os países desenvolvidos
compreenderam-no e esforçam-se por restabelecer por
medidas adequadas, no interior da sua própria economia, um
equilíbrio que a concorrência totalmente livre tende a comprometer. É assim que eles apoiam muitas vezes a sua agricultura, a custa de sacrifícios impostos aos sectores
econórnicos mais favorecidos. É assim ainda que, para
apoiar as relações comerciais que se desenvolvem entre eles,
particularmente no interior dum mercado comum, a sua
política financeira, fiscal e social se esforça por dar a indústrias concorrentes de prosperidade desigual oportunidades
idênticas. Não podem usar-se aqui dois pesos e duas medidas (...). Sem abolir o mercado de concorrência, é preciso
mantê-lo em limites que o tornem justo e moral, humano
portanto" (nn. 58-61). Frases de importância capital.
6. Sobre a "dívida" Há, por outro lado, a maneira como
Paulo VI abordava a questão da dívida dos países em via de
desenvolvimento, muito cedo note-se, desde 1967, quando a
crise mexicana irreflectida foi a primeira explosão a este
respeito. A dívida de que se trata é a consequência do desenvolvimento, mas dum desenvolvimento desordenado, provocando pedidos irreflectidos de fundos e a resposta também
irreflectida de fontes financeiras estrangeiras.
"É indispensável, dizia então Paulo VI, que se estabeleça
entre todas as partes envolvidas (e antes de acontecerem as
desgraças) este diálogo a que fazíamos apelo na nossa
encíclica Ecclesiam suam (1963). O diálogo entre aqueles
que fornecem meios e aqueles que deles beneficiam permitirá regular os fornecimentos, não só segundo a generosidade e as disponibilidades de uns, mas também em função
das necessidades reais e das possibilidades de aplicação dos
outros. Os países em via de desenvolvimento não correm
assim o risco de se verem esmagados por dívidas cujos
encargos absorvem o melhor dos seus ganhos. Taxas de juro
e duração dos empréstimos poderão ser reguladas de
maneira suportável para uns e para outros, equilibrando as
ofertas gratuitas, os empréstimos sem juro ou de juro mínimo, e a duração das amortizações. Poderão dar-se garantias
aqueles que fornecem os meios financeiros, sobre o emprego
que deles se fará conforme o plano estabelecido e com uma
eficácia razoável, pois não se trata de favorecer preguiçosos
e parasitas. Quanto aos beneficiários, eles poderão exigir
que não haja ingerências na sua política, que não se perturbe
a sua estrutura social. Como estados soberanos, competelhes conduzirem eles próprios os seus assuntos, deter-
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tipo de sociedade que escolherem" (n. 54).
A Camissão Justiça e Paz acrescentará mais tarde (em
1987) este esclarecimento:
"Para certos países em desenvolvimento, o montante das
dívidas contraídas, e sobretudo dos reembolsos exigíveis em
cada ano, são dum nível tal, em comparação com os seus
recursos financeiros disponíveis, que não podem fazer-lhes
face sem graves prejuízos para a sua economia e para o nível
de vida das suas populações, sobretudo das mais pobres
(.. .). Não podendo honrar os seus compromissos para com
os seus diversos credores, alguns estão a beira da falência. A
solidariedade internacional obriga a medidas urgentes para
assegurar a sobrevivência destes países (...). Uma ética de
sobrevivência deve pois guiar comportamentos e decisões:
evitar as rupturas entre credores e devedores e as denúncias
unilaterais de compromissos anteriores; respeitar o devedor
insolvente e não fazer pesar sobre ele exigências imediatas
que lhe seriam insuportáveis; mesmo legais, essas exigências podem tornar-se abusivas". Era já neste espírito que
falava Paulo VI. Sabe-se, por outro lado, que este princípio
inspirou algumas medidas, decerto insuficientes, tomadas
no jubileu do ano 2000.

7. O grande receio de Paulo VI O grande receio de Paulo
VI era o de um desenvolvimento unilateral, destruidor ou

o tema famoso do desenvolvimento "integral",
omnipresente, e mais de uma recomendação de prudência
dirigida Aqueles que iam estar particularmente empenhados
na empresa.
"O desenvolvimento, dizia o Papa, não se reduz ao simples crescimento económico. Para ser autêntico, deve ser
integral, isto é, promover todos os homens e o homem todo"
(n. 14).E aí precisamente o Papa citava o padre Louis Joseph
Lebret, "um eminente especialista", dizia Paulo VI no texto
da encíclica - posto ao nível dos Padres da Igreja e dos Papas
porque geralmente só eles são citados nas encíclicas -,o Papa
citava pois o padre Lebret, inspirador da encíclica, dizendo:
"Não aceitamos que se separe o económico do humano, ou o
desenvolvimento das civilizações em que ele se insere. O que
conta para nós é o homem, cada homem, cada grupo de
homens, até a humanidade inteira" (Dinâmica concreta do
desenvolvimento, 1961, p. 28).
"O desenvolvimento, retomava Paulo VI numa definição
ampla não puramente económica, é a passagem, para cada
um e para todos, de condições menos humanas para
condiçties mais humanas. Menos humanas: as carências
materiais daqueles que são privados do mínimo vital e as
carências morais daqueles que são mutilados pelo egoísmo
(...). Mais humanas: a subida da miséria para a posse do
necessário, a vitória sobre os flagelos sociais, a amplificação
viragem 9
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dos conhecimentos, a aquisição da cultura. Mais humanas
também: a consideração acrescida da dignidade do outro, a
orientação para o espírito de pobreza, a cooperação no bem
comum, a vontade de paz. E ainda: o reconhecimento pelo
homem dos valores supremos e de Deus que é a sua fonte e
o seu termo" (n. 20-21).
E o Papa fazia mais de uma recomendação concreta nesta
óptica. Por exemplo: "Se a promoção do desenvolvimento
exige técnicos cada vez mais numerosos, ela exige também
sábios de reflexão profunda, a procura dum humanismo
novo, que permita que o homem moderno se encontre a si
mesmo, assumindo os valores superiores do amor, da
amizade, da oração e da contemplação" (n. 20). É isso que
permitirá a passagem de condições menos humanas a mais
humanas.
Temos necessidade, observava ele ainda, de um "desenvolvimento solidário" que comporte "assistência aos fracos", "equidade", "caridade", tudo isto pormenorizado na
última parte da encíclica. "A necessária competência técnica dos especialistas é preciso juntar, dizia também Paulo
VI, as marcas autênticas dum amor desinteressado. Libertos
de toda a soberba nacionalista, como de toda a aparência de
racismo, os especialistas devem aprender a trabalhar em
estreita colaboração com todos. Eles sabem que a sua competência não lhes confere uma superioridade em todos os
domínios. A civilização que os formou contém certamente
elementos de humanismo universal, mas ela não é nem
única nem exclusiva, e não pode ser importada sem adaptação. Os agentes das missões (especialistas) têm de
empenhar-se em descobrir, com a sua história, as componentes e as riquezas culturais do país que os acolhe. A
aproximação estabelecida fecundará uma civilização e a
outra" (n. 72).
Neste contexto o Papa lançava um apelo aos jovens, que
foi famoso e eficaz: "Muitos jovens, observava ele, responderam já com zelo e ardor ao apelo de Pio XII por um laicado missionário (alguns anos antes, Fidei donum, 1957)".
"Numerosos são também, continuava ele, os que espontaneamente se puseram a disposição de organismos oficiais
ou privados de colaboração com os povos em via de desenvolvimento. Alegra-nos saber que, em algumas nações, o
"serviço militar" se pode transformar em parte num "serviço
social", num "serviço simplesmente". Abençoamos estas iniciativas e as boas vontades que lhes correspondem. (...)
Ninguém pode ficar indiferente a sorte dos seus irmãos mergulhados ainda na miséria, que são ainda presa da ignorância e vítimas da insegurança" (n. 74).
"O desenvolvimento é o novo nome da paz", dizia por
outro lado Paulo VI no final da encíclica; era dizer, de outra
maneira ainda, todo o humanismo que o inspirava, o sentido
muito profundo, de modo nenhum superficial, do grito do
Papa, muitas vezes de alma dilacerada, de coração apertado,
marcado por uma época de tantas inquietações e desordens,
mesmo na véspera de "68". E assim surge Populorum progressio, para todos os tempos, posso dizê-lo.
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8. Aproximemo-nos da actualidade Mas, a partir daí,
aproximemo-nos da actualidade. Verificamos que houve um
primeiro balanço na Igreja, vinte anos depois, com a
Sollicitudo rei socialis de João Paulo 11. Este, reconhecendo
resultados, era no entanto levado a dizer: o fosso cavou-se,
o desenvolvimento está como que em panne. E está em
panne, dizia, por causa dos recursos que são desperdiçados
pelos dois grandes campos do mundo, o do capitalismo
extremo e o do socialismo "real", isto é, comunista, retirando um e o outro meios de acção que teriam podido ser utilizados para o desenvolvimento. A urgência duma bem
maior solidariedade é evidente. Foi então que a palavra "solidariedade" entrou verdadeiramente no vocabulário da
Igreja, servindo sem dúvida particularmente também para a
libertação da Polónia do jugo comunista.
Ainda vinte anos mais tarde, diria que é ainda mais evidente que muitos países entraram numa dinâmica de desenvolvimento, inclusive no sentido de recuperação. Houve
primeiro, os pequenos dragões da Ásia (Taiwan, Singapura,
Hong Kong), um dragão maior, a Coreia do Sul, depois a
Malásia, as Filipinas, e apressam-se por fim os muito
grandes como a China (em parte), a Índia (em parte também), o Vietnam por sua vez. Já não se pode dizer que não
houve desenvolvimento, ou que o fosso se cava por todo o
lado e para sempre. Ao mesmo tempo, é verdade, os cinco
de cima separam-se mais, quase por todo o lado, dos cinco
de baixo na repartição dos rendimentos. A repartição é mais
desigual que nunca.
E entrou-se num grande debate sobre o carácter moral do
liberalismo, que se desencadeou largamente depois do fim
dos regimes comunistas com economia autoritária e administrada. Porque o liberalismo é eficaz de muitas maneiras,
mas traz consigo o esmagamento e a exclusão de muitos - de
todos aqueles que, sem culpa sua, não conseguem apanhar
esse comboio rápido. O liberalismo radical anunciou que o
desenvolvimento se espalharia, naturalmente em suma, como
se espalha um líquido, ou como a água que cai (o famoso
trickle down de numerosos economistas). Ora este liberalismo
radical produz um grande número de desequilíbrios, de
desigualdades, de misérias, a par dos seus sucessos. Já a
encíclica Centesimus annus do Papa João Paulo I1 (em 1991)
chamava vivamente a atenção para o imenso fenómeno de
exclusão e marginalização produzido pelo sistema económico
moderno, apesar das suas qualidades. E o Papa retomou a
questão numa vigorosa alocução à Academia Pontifícia das
Ciências Sociais em 1997: denunciando, desta vez, a muito
frequente exploração da mão-de-obra barata de países em
desenvolvimento que leva simultaneamente a destruição de
muitos postos de trabalho nos países de mais antigo desenvolvimento. Os princípios estabelecidos por Paulo VI na
Populorum progressio continuam de facto extraordinariamente actuais em relação às assimetrias que conhecemos hoje.
Deus caritas est de Bento XVI, falando de maneira mais
pormenorizada primeiro do amor, em seguida da caridade, confirmou, por outro lado, é verdade que em poucas palavras, toda
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a doutrina social elaborada depois dos finais do século XIX,
mas especialmente depois dos anos sessenta do século XX.
Haverá, disse-o muitas vezes ao falar de "Silêncios da
doutrina social católica" (título de um livro em 1999), coisas
importantes a precisar sobre as práticas da economia financeira que se desenvolveu cada vez mais, muitas vezes desligada da economia real, do trabalho e da empresa, injusta
para a empresa. Há também que retomar a procura do
processo de tornar o capitalismo menos desigual, fazer de
maneira que um número bem maior de homens tomem parte
na gestão do capital, tomem parte nas decisões que determinam, em elevado grau, a existência de todos. E é preciso que
nos esforcemos por acelerar a criação de novas oportunidades de trabalho, em toda a espécie de prestações de pessoa a pessoa, educativas, sanitárias, culturais, etc., para que
encontremos possibilidades de emprego tão universal quanto possível. Mas dispomos verdadeiramente dum conjunto
rico de princípios decisivos e bem fundados, saídos em
grande parte da Populorum progressio e da Sollicitudo rei
socialis, para organizar sem fraqueza as reformas
necessárias. João Paulo I1 tomou também, nos últimos anos
do seu pontificado, posiç6es claras e vigorosas sobre as
questaes da ecologia e da justiça face A raridade dos recursos naturais, recolhidas no recente Compêndio da Doutrina
Social da Igreja. Disse por exemplo: "Os recursos energéticos n5o renováveis, de que se abastecem os países altamente
industrializados e os de recente industrialização, devem ser
postos ao serviço de toda a humanidade" (Compêndio, 470).
Forte exigência.. . Por consequência, não temos o direito de
nos mostrarmos negligentes, ou resignados, ou adormecidos. É a minha conclusão. H
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Desde que a Populorum Progressio foi publicada, em 1967, a Doutrina Social da
Igreja tem enfatizado que a pobreza está muitas vezes relacionada com a exclusão
social, o acesso insuficiente a serviços sociais básicos, a falta de liberdade cultural e
de segurança legal, bem como a não existência de oportunidades para a participação
política. Assim, as metas de desenvolvimento nunca devem ser limitadas ao crescimento
económico. O desenvolvimento deve incluir o progresso económico, político, social
e cultural do homem e da humanidade como um todo.

Justiça e não migalhas
- Como alterar o comércio
mundial para levar a sério
a redução da pobreza
»» Collfer6tlcia das Comis~ÕeSEuropeias Justiça e Paz (*) »» excertosda declaração que resultou da assembleia geral da organização, em
Setembro de 2007, em Klev (Ucrânla)

A

pesar de décadas de programas de desenvolvimento, a extensão da pobreza mundial apenas
decresceu de forma reduzida. Mais de mil milhões de pessoas vivem ainda em pobreza
extrema, isto é, têm que viver com menos de
um dólar por dia. Os mais afectados situam-se
o Sul da Ásia e na h c a subsariana, onde a
pobreza estagnou em níveis elevados ou mesmo aumentou.
Existe um vasto leque de causas e consequências da pobreza
extrema. Pobreza significa que a satisfação das necessidades
humanas fundamentais não está ou está insuficientemente assegurada. As pessoas afectadas sohm de fome, má nutrição e doenças,
vivem em bairros que são absolutamente inadequados, estão
desempregadas ou são mal pagas. Mas a pobreza não é apenas caracterizada pela falta de rendimentos. Desde que a Encíclica
Populorum Pmgressio (PP) foi publicada, em 1967, a Doutrina
Social da Igreja tem enfatizado que a pobreza está muitas vezes
relacionada com a exclusão social, o acesso insuficiente a serviços
sociais básicos (cuidados médicos, educação), a falta de liberdade
cultural e de segurança legal, bem como a não existência de oportunidades para a participação política. Assim, as metas de desenvolvimento nunca devem ser limitadas ao crescimento económico,
independentemente de quão indispensável e fundamental seja o
crescimento. "Para ser autêntico, o desenvolvimento deve ser integral" (PP, n. 14) e deve incluir o progresso económico, poiítico,
social e cultural do homem e da humanidade como um todo. Isto
é, nada mais, nada menos, que a nossa própria imagem como parte
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da família humana. As nossas vidas estão estreitamente interrelacionadas. É uma questão de dignidade humana, todos aceitarmos
condições que respeitem o facto de que o ser humano é criado a
imagem de Deus. Esta não é uma questão técnica ou sóciotécnica.
É essencialmente uma questão de cultura humana.

-

1. Objectivos de Desenvolvimento do Milénio Um conceito
amplo do desenvolvimento Este conceito amplo de desenvolvimento inspirou os objectivos de desenvolvimento do milénio
(ODM), expressamente adoptados na Declaração do Milénio das
Nações Unidas e aprovados pela Assembleia-geral das Naçks
Unidas, no Outono de 2001. O primeiro objectivo fwidarnental a
que os países se comprometeram foi reduzir a pobreza mundial e
a fome para metade até 20 15 (relativamente a 1990).
Os ODM estabelecem um quadro comum para as políticas
internacionais de desenvolvimento e um conjunto de oito objectivos mensuráveis (isto é, verificáveis). Além da eliminação da
extrema pobreza e da fome, tais objectivos visam melhorar o acesso à educação e aos cuidados médicos, promover a igualdade de
género, assegurar a sustentabilidade ecológica e constniir uma
rede de parceria mundial para o desenvolvimento.
Agora, decorrida quase metade do prazo previsto, a avaliação
de médio prazo é modesta. Nalgumas regiões existe um progresso
encorajador, no que respeita a alguns objectivos, enquanto que
noutras regiões dificilmente se vê qualquer progresso ou se deram
mesmo passos para trás.No conjunto, teme-se que os objectivos
globalmente definidos possam faihar redondamente, e mesmo na
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Ásia, a região com maior crescimento, não há indicação segura de
que todos os objectivos sejam alcançados. Quais as razões para
isto?

2. Desenvolvimento interno como base para a redução da
pobreza Envolver os pobres nas iniciativas de desenvolvimento Mais uma vez há a questão de saber como encontrar as
estratégias apropriadas para uma luta efectiva contra a pobreza. As
últimas décadas de políticas de desenvolvimento mostraram que a
redução eficiente da pobreza é impossível sem que seja apoiada
por um processo de desenvolvimento interno, em conjunto com a
boa governança e o crescimento efectivo, com impacto sobre o
emprego. A primeira base para o desenvolvimento deve ser conduzida pelos próprios países. Deste modo, cada governo e cada
sociedade têm a responsabilidade primária pela redução da
pobreza, tal como foi já dito na Populorum Pmgressio (PP, n. 77).
A condição de que as pessoas visadas devem sempre ser o ponto
de partida, actores e destinatários de todo o desenvolvimento, é
tanto um requisito ético, que deriva directamente da dignidade
humana, como um pré-requisito básico do desenvolvimento sustentável. Assim sendo, as estratégias de desenvolvimento devem
sempre partir das necessidades reais dos pobres e promover a sua
autoajuda potencial, no sentido do "desenvolvimento a partir da
base". O facto de Mohammed Yunus, o fundador do Banco
Grameen, ter recebido o Premio Nobel da Paz, é um sinal encorajador nesta direcção. Contudo, deve ser dito que os pobres não
estão ainda suficientemente envolvidos na redução da pobreza.

-

3. A responsabilidade dos países ricos por uma ordem
económica mundial centrada no desenvolvimento Distinguindo entre falar por falar e mudar Embora as contribuições dos países pobres para reduzirem a pobreza sejam indispensáveis, seria ingénuo e irresponsável colocar o fardo da responsabilidade apenas sobre os seus ombros. O desenvolvimento de
um país deve ser também visto no contexto dos vários envolvimentos e dependências internacionais. Isto é cada vez mais verdade no contexto da globalização e reflecte-se também no oitavo
objectivo de desenvolvimento do milénio, que incide sobre o estabelecimento de uma parceria global para o desenvolvimento. Tal
significa que os países ricos são chamados a assumir responsabilidades e que são especialmente interpelados a actuar no sentido da
redução da pobreza mundial.
3.1 'kansferências O que ocupa o centro da atenção pública é,
sobretudo, o compromisso das nações industrializadas de aumentar a ajuda ao desenvolvimento. Trata-se certamente de um passo
útil e importante. Mas, de acordo com o princípio do "desenvolvimento a partir da base", esta ajuda financeira só pode ser de
natureza suplementar.Simultaneamente,devem ser tomadas medidas no sentido de assegurar que estes fundos estejam a ser efectivamente empregues na redução da pobreza. A ajuda ao desenvolvimento não é somente uma questão de quantidade mas, também, de qualidade. A cooperação para o desenvolvimento e a ajuda
ao desenvolvimentodevem auxiliar os países pobres a estabelecer
as inh-estruturas apropriadas para ultrapassar a má nutrição, a
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iliteracia, os problemas de saúde e a exclusão social. O acesso a
meios que vão ao encontro das necessidades específicas dos
pobres, isto é, cuidados médicos, educação, apoio jurídico, participação política e serviços de microfinanças (poupança, seguros,
créditos), é a base para criar condições de vida decentes e, ao
mesmo tempo, constitui um pré-requisito para iniciar um processo
de desenvolvimento autosustentado, com o maior impacto possível sobre o emprego. O desenvolvimento só pode ser prosseguido
com e pelas próprias pessoas, se as políticas económicas e sociais
se completarem mutuamente.

3.2 Mudança estrutural A possibilidade de uma política amiga
do desenvolvimento,a nível nacional, é fortemente limitada a nível
global, devido especialmente iis dependências económicas actuais.
As estruturas do comércio mundial e as iniciativas de instituições
relevantes, tais como a Organização Mundial do Comércio (OMC)
e o Fundo Monetário Internacional (FMI) são essencialmente controladas pelas nações industrializadas e pelos seus governos. Na
medida em que estes governos são democraticamente eleitos, as
pessoas dos países ricos são co-responsáveis pela estrutura das
condições económicas mundiais. O princípio da subsidiariedade é
o princípio ético guia para o estabelecimento deste quadro de
condições. Compreende o direito a participação, bem como o
dever de ajudar as pessoas a ajudarem-se a si próprias. Estes aspectos constituem o padrão através do qual as competências são institucionalmente ordenadas e atribuídas.
Uma ordem económica mundial deve oferecer aos países
pobres o quadro necessário para um desenvolvimento independente e, ao mesmo tempo, criar instnimentos para os apoiar, tais
como regras previsíveis sobre o comércio mundial, que vão ao
encontro das necessidades dos países menos desenvolvidos. Isto
envolve também a cooperação técnica e financeira com os países
pobres e o apoio efectivo aos seus próprios esforços para acederem
ao desenvolvimento autónomo. Para tanto, os países doadores têm
que alinhar coerentemente a sua cooperação internacional com os
seus próprios esforços na implementação de reformas amigas do
desenvolvimento na economia global. Se as (politicamente populares) transferências não forem suportadas por uma alteração fundamental das estruturas mundiais, as ajudas ao desenvolvimento
por parte dos países ricos serão apenas migalhas e escondem o hcasso em concretizar as indispensáveis reformas mundiais ao
serviço dos pobres. O objectivo é capacitar os ricos e os pobres a
partilharem a mesa, em bases iguais, em vez de deixar aos pobres
as migalhas que caírem da mesa dos ricos. Palavras bonitas para
acalmar as pessoas não constituem uma ajuda.
4. Avaliaçilo crítica da OrganizaçBo Mundial do Comércio
(OMC) - a realidade vista na perspectiva da justiça Qual e a
situação actual da ordem mundial do comércio? O estabelecimento da OMC em 1995 representou o maior desafio reformador da
ordem económica mundial, durante décadas, particularmente
porque criou um quadro para toda a área do comércio mundial. Em
comparação com o seu antecessor, o GAlT (Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio), o conjunto dos acordos da OMC foi alargado
para cobrir substancialmente aspectos novos do comércio mundiviragem 13
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al, tais como o comércio de produtos agrícolas, os serviços e a protecção da propriedade intelectual. Para além disso, a ordem mundial do comércio foi redefinida em termos institucionais, incluindo a
introduqão de um órgão de resolução de litígios. Tratou-se, de
facto, de uma melhoria, porque foram acordadas regras obrigatórias para o comércio mundial. No entanto, muitos dos problemas urgentes dos países pobres permaneceram por resolver ou
foram agravados. Na verdade, a estrutura actual do comércio
mundial não encontrou ainda o modelo adequado para um desenvolvimentojusto.
A Doutrina Social da Igreja tem enfatizado, desde a encíclica
Populorum Pmpssio, quão importante é, especialmente no contexto da economia mundial, promover o desenvolvimento a par da
justiça. O critério derivado de justiça desenvolvimentista tem um
duplo significado normativo: numa acepção mais instrumental ou
funcional, requer que a ordem económica internacional ou
nacional não deva impedir o desenvolvimento mas sim apoiá-lo
tanto quanto possível. Em termos éticos, as diferentes e mutuamente complementares dimensões da ordem económica devem
satisfazer padrões de justiça.
Já se tinham tornado visíveis problemas sérios de justiça com o
princípio da justiça transaccional, segundo o qual as condições do
quadro económico mundial deveriam garantir transacções
económicasjustas. Os participantes mais fixos no mercado estão
condicionados pelos efeitos de prosperidade rnacroeconómica de
que possam vir a beneficiar, resultantes da troca internacional de
bens, na medida em que se reflictam no seu desempenho. Contudo,
a prática actual coloca os países pobres em desvantagem, nalguns
aspectos importantes. Por exemplo, os altos e continuados níveis
de subsídios agrícolas por parte das nações industrializadas distorcem o comércio agrícola internacional. Isto não só limita as
perspectivas de venda dos países pobres, que não podem participar
na corrida aos subsídios, como compromete também a respectiva
produção agrícola para satisfazer as suas próprias necessidades.
Como consequência, os países pobres tiveram de abrir excessivamente os seus mercados. Alguns deles conhecem agora fluxos de
produtos agrícolas vindos dos países ricos, a preços subsidiados,
que reduzem os preços das produções locais. Daí que muitos países pobres tenham negligenciado as suas inh-estruturas agrícolas,
o que pode traduzir-se num número crescente destes países passarem a importar mais alimentos do que a exportá-los, apesar das
suas estruturas económicas se basearem ainda na agricultura.
A justiça, no interior das estruturas administrativas, depende
fortemente do enquadramento da política administrativa e de quem
decide quais os regulamentos que são para aplicar ou para abolir e
com que calendário. O princípio da justiça processual é então decisivo. A deliberação e o processo de tomada de decisões dentro da
OMC têm contudo óbvias deficiências, já que o exigido consenso
de todos, por exemplo, é muitas vezes, de facto, reduzido a um
acordo encapotado, alcançado entre um pequeno número de países influentes.Não só porque lhes faliam staff e fmanciamentos, os
países mais fracos são dificilmente capazes de intervir no grande
número de grupos de negociação paralela na OMC, de penetrarem
nos conteúdos difíceis das negociações e de apresentarem declarações fundamentadas.Acordos informais entre as delegações bem
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equipadas dos países mais fortes determinam hquentemente a
deliberação e o processo de tomada de decisões.
Estes problemas de justiça foram encarados há já 40 anos, na
encíclica Populomm Propssio. Referindo-se a encíclica Rerum
Novarum sobre o capital e o trabalho, Paulo VI enfatizou que o
mútuo consentimento não garante por si só tratados internacionais
e acordos de comérciojustos. Quando as partes estão em posiçh
muito desiguais, o que kquentemente se aplica às relações NorteSul, tal pode resultar num acordo injusto (PP, n.59). (...)
Decorrem do Acordo ao Comércio nos Serviços (GATS) da
OMC, que se destina a liberalizar os serviços, obstáculos consideráveis a redução da pobreza. A abertura rápida destes mercados,
tal como é pedida pelas nações industrializadas, seria bastante preocupante em termos de desenvolvimento, especialmente quando
se trata de serviços de interesse geral, que foram na maioria dos
casos previamente fornecidos pelo estado, particularmente a água
e a energia, bem como a saúde e a educação. Teme-se que a privatização destas áreas possa mais tarde aumentar os estrangulamentos da oferta para os grupos pobres da população e nas áreas mais
remotas, uma vez que ali são baixas as perspectivas de lucro para
os fornecedores privados. Com vista a remediar estes problemas, e
em particular o possível abuso dos monopólios privados, é
necessária a devida regulação para promover a concorrência,
sendo que as autoridades nacionais de muitos países aplicam
impostos excessivos que a dificultam.
Outra pré-condição para o desenvolvimento independente dos
países pobres é a justiça de oportunidade na concorrência
económica mundial. Uma vez que muitos países pobres têm
condições de partida piores, infra-estruturas tecnológicas pobres,
problemas econórnicos e deficiências institucionais, é eticamente
exigível uma "discriminação positiva", ainda que limitada no
tempo. Por outras palavras, exige-se um tratamento preferencial de
regulações específicas por parte da OMC. Todas as formas de
tratamento preferencial e diferenciado, que são em princípio
definidas e aplicadas no âmbito da OMC, apenas são justificadas
se de facto trouxerem benefícios para os pobres, o que só parcialmente é verdadeiro no caso das medidas adoptadas pela OMC a
este respeito.

5. Perspectivas para a reforma e exigências políticas - Partir
para a acçlo. A economia e o comércio mundiais não são meios,
em si próprios, mas devem ser sempre julgados em termos de se
saber qual a sua contribuição para eliminar a pobreza e o subdesenvolvimento (Centesimmus Annus, n. 34). Se avaliarmos as
estruturas actuais do comércio mundial através destes padrões, os
resultados não são satisfatórios. Isto aplica-se em particular ao
objectivo de melhorar as perspectivas comerciais dos países menos
desenvolvidos, que consta do Preâmbulo da OMC e está também
reflectido no oitavo objectivo de desenvolvimentodo milénio, centrado no estabelecimento de uma parceria global para o desenvolvimento. Há aqui um desvio particularmente grande entre as
aspirações e a realidade. Contudo, é urgente e necessário implementar as reformas da OMC há muito prometidas como amigas do
desenvolvimento. Doutra forma, a comunidade internacional de
estados será incapaz de alcançar o objectivo da redução da

pobreza. Éparticularmente questionável que, países que são politicamente e economicamente fortes, prefiram cada vez mais recorrer a acordos comerciais bilaterais e regionais, por acreditarem que
aqueles servem melhor os seus interesses do que os acordos
alcançados no quadro da OMC.
Este é também um risco das negociações dos "Acordos de
Parceria Económica", que estão a ser implementados entre a U.E.
e os seus parceiros da África, Caraíbas e Pacífico (países ACP),
visando harmonizá-los com os acordos da OMC. O objectivo
declarado destes Acordos de Parceria Económica Regional é
reduzir as barreiras alfandegárias e promover o comércio em bases
recípmas. Contudo, deveriam ter em conta mais efectivamente as
desiguais condiçiks de partida dos parceiros mais fiacos. Por esta
razão, os países ACP não deviam ser pressionados a abrir os seus
mercados demasiado depressa, nem deveriam os parceiros negociar tópicos (tais como a protecção aos investimentos) que foram
retirados da agenda de negociações da OMC, sob pressão das
nações em desenvolvimento. Isto é inconsistente não só com o
princípio dos acordos fidedignos, mas também com o espírito de
parceria.
Este e muitos mais exemplos mostram que, em particular, os
países pobres dependem de um sistema multilateral de regras
fiáveis, que lhes ofereçam melhores perspectivas para defender os
seus interesses do que acordos bilaterais ou regionais. Do mesmo
modo são igualmente necessárias instituições e instrumentos que
tomem possível limitar efectivamente os impactos negativos da
integração no mercado mundial, particularmente para os pobres.
Uma vez que uma ordem comercial mundial justa e fiável é do
interessecomum, todos os membros deveriam reconhecer que vale
a pena aperfeiçoar a OMC e deveriam mostrar maior vontade em
coopera.nas negociações em curso. Isto aplica-se em particular às
nações industrializadas, mas também a países de rendimentos
médios, que devem ter maiores responsabilidadesna construção de
uma ordem comercial mundial mais justa.
Na nossa opinião, as seguintes reformas da OMC são as que
melhor servem o desenvolvimento:
Os países pobres necessitam de mais tempo para ficarem isentos de algumas obrigações específicas da OMC, sob certas
condições. As regras relevantes, que regulam o tratamento preferencial dos países pobres, precisam de ser revistas, aperfeiçoadas e
orientadas em seu beneficio. Por seu lado, os países industrializados precisam de eliminar os seus "privilégios", nomeadamente as
constantes distorções do comércio agrícola mundial.
Os países mais &os deveriam ser eficazmente envolvidos nas
deliberaçks e no processo de tomada de decisões da OMC, para
o que deveriam beneficiar de aconselhamento. São também
necessárias reformas processuais de modo a dar ao Secretariado da
OMC mais competência para trabalhar com maior independência
relativamente a influência directa dos países poderosos.
O comércio mundial deveria centrar-se crescentemente nas
necessidades sociais e ecológicas. Tal não quer dizer, contudo, que
a OMC tenha que defullr os seus próprios padrks. Em vez disso,
os m e m h s da OMC deveriam respeitar objectivos intemacionalmente reconhecidos, tais como os direitos humanos, os direitos
fundamentais do trabalho definidos pela Organização

Internacional do Trabalho, a convenção do Rio sobre o desenvolvimento sustentável ou os Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio das Nações Unidas como padrões a partir dos quais as
suas próprias políticas são avaliadas. Isto aplica-se particularmente
a expansão dos direitos de propriedade intelectual e ao comércio
dos serviços.As nações em desenvolvimentonão devem continuar
a ser pressionadas a reduzir drasticamente os seus padrões de protecção relativamente às sementes e a abrir os seus mercados de
serviços sensíveis, especialmente quando estão em causa os
serviços de interesse geral.
Tais reformas da OMC são urgentes e necessárias, mas não são
suftcientes para capacitarem os países a lutar contra a pobreza.
Para além disso, são indispensáveis mais reformas económicas
internacionais, sobretudo iniciativas coerentes para resolver os
problemas da dívida de muitas nações em desenvolvimento. Têm
sido feitos progressos a este respeito, mas o ainda alto endividamento restringe consideravelmente o espaço orçamental para os
países endividados lançarem programas de redução da pobreza.
Por esta razão, um deferimento do serviço da dívida não é suficiente. O endividamento deve ser reduzido para um nível tal que
mereça a pena o esforço dos países pobres e lhes permita contribuir
para o seu desenvolvimento. A encíclica Populomm Pmpssio
referiu-se a este problema muito antes do começo da crise da dívida internacional, que começou em 1982, e apresentou algumas
sugestks específicas (PP, n. 54) a este respeito. Se esta orientação
tivesse sido respeitada, as dívidas dos países pobres não teriam
provavelmente crescido de 50 mil milhões de dólares em 1967
para quase 2 500 mil milhões de dólares em 2000.
Estas referências aos erros do passado não pretendem acalentar
um sentimento de conformismo. Devem antes encorajar-nos a utilizar mais os conhecimentos válidos e a tirar partido do nosso
tempo. Por isso, faz sentido para todos nós encarar o facto de que
somos todos parte da família humana. É uma forte tentação do
nosso tempo acreditar que problemas fundamentais de justiça
podem ser ignorados, porque supostamente afectam os "outros".
Devemos resistir a essa tentação e assumir as nossas responsabilidades. Ou, segundo as palavras de Isaías (1: 16-17): "Purifiguem-se! Retirem os vossos delitos dafinte dos meus olhos; parem de
fazer o mal; aprendam afazer o bem. Que a justiça seja o vosso
objectivo: reparem o que está errado...!"

Nota
(*)A conferêncla é uma rede de 31 comissões nacionaisJustiça e Paz, mandatadas pelas
respectivasconferências episcopais para se pronunciarem sobre matérias relacionadas
com a luta contra a pobreza, os direitos humanos, a paz, a reconciliação e o desenvolvimento, mantendo laços com outros actores da Igreja, a nível europeu. Pretende
contrlbulr para aumentar o conhecimento da Doutrlna Social da Igreja na sociedade e
instituiçõeseuropeias. Sente-se particularmente comprometidaem relação aos pobres,
os que estão privados dos seus direitos, as vitlmas de perseguição e guerra e procura
falar em seu favor. A Conferência está ainda particularmente interessada em não
delxar esquecer as responsabilidadespassadas e presentes da Europa em relação aos
países mals pobres. O documento é uma tomada de posição sobre as negociaçõesem
curso em matéria de relações comerciais e procura denunciar os riscos de se virem a
aceitar cláusulas e acordos que prejudiquem as possibilidadesde desenvolvimento dos
países mais pobres. A Comlssão Nacional Justiça e Paz de Portugal (CNJP) é membro
da Conferência Europeia e, nessa qualidade, participou no debate que precedeu a
aprovação desta DeclaraMo.
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Cheguei à barraca do bairro, a fala com os vizinhos, à confiança, às brincadeiras,
aos lugares da Curraleira, pela mão de Monserrat, uma das irmãs da comunidade
há muito nascida no "Bairroda Curraleira",com aquela irmã, mulher fundamental
naquela história da cidade, ali, tão perto do Intendente,junto ao Cemitério do Alto
de São João. Por ali fiquei quando saíram as irmãs.

O mundo às avessas
»» Edgar Silva »» antigo assistente naclonal do Movimento Católico de Estudantes(1991-93);actual deputado pelo Partldo Comunista na Assemblela Reglonal da Madeira

"Há cento e trinta anos, depois de visitar o País
das Maravilhas, Alice meteu-se no espelho
para descobrir o mundo Bs avessas. Se Alice renascesse
nos nossos dias, nilo precisaria de atravessar nenhum
espelho: bastar-lhe-ia pôr-se B janela."'.

P

ela fotografia e levado por aquela manchete,
"Judiciária atacou em bairros da droga", comprei naquele dia um jornal, para mim, estranho. No Bairro da Curraleira, em Lisboa, diz
em destaque o Correio da Manhã
(24/05/1992), "mais de 120 agentes da Polícia
Judiciária estiveram envolvidos numa gigantesca operação
antidroga desencadeada junto de narcotrificantes nos bairros da Curraleira e do Relógio". Recortei e guardo a notícia.
"A Brigada Antidroga deteve nove pessoas suspeitas, de
ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 25 e os
40 anos, e confiscou mais de quilo e meio de drogas duras,
nomeadamente heroína e coca". Os nossos vizinhos estavam
presos.
Cheguei a barraca do bairro, a fala com os vizinhos, a confiança,
6s brincadeiras, aos lugares da Curraieira, pela mão de Monserrat,
uma das irmãs da comunidade há muito nascida no "Bairro da
Curraleira", com aquela imiã,muíher fundamental naquela história
da cidade, ali, tão perto do Intendente,junto ao Cemitério do Alto
de São João. Por ali fiquei quando saíram as imiãs.
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A Curraleira era um dos antigos bairros de barracas de
Lisboa, inicialmente composto por migrantes provenientes
dos quatro cantos do país em busca de uma vida melhor na
capital. A droga, nos finais da década de oitenta, alterou a
realidade social e fez daquele espaço um autêntico
hipermercado de estupefacientes que condicionava, cada
vez mais, um número crescente de famílias. Instalou-se um
outro universo, com códigos e regras até então desconhecidas. Sendo um lugar onde se formou uma identidade, com
laços relacionais e históricos, uma comunidade com fronteiras sinalizadas na relação com a cidade, o Bairro da
Curraleira tornou-se num não-lugar, ao jeito de um qualquer
hipermercado, como as estações de comboio ou metro,
caixas Multibanco, ruas, centros comerciais, cabines telefónicas, aeroportos.. . Como o caracterizou Marc Augé ', os
"não-lugares" são todos esses locais de passagem, de itinerâncias, cruzamento de indivíduos de diferentes lugares
com os quais cada indivíduo se limita a estabelecer uma
relação contra-tua1 que condiciona o seu comportamento.
A Curraleira passou então a ser um desses não-lugares
onde, para além da gente das barracas, agora numa nova
forma de cativeiro e com diferentes express6es repressivas,
muitos outros indivíduos passaram a utilizar, num anonimato, como lugar de passagens de indivíduos, utilizado por
utentes. Despido do seu eu, no bairro, passaram a circular
compradores, homens e mulheres, jovens e velhos.
Perguntavam pelo pó de qualidade, os táxis temerosos pela
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demora do cliente que prometera ser rápido, gente que traz
de tudo, porta a porta, para a desesperada angariação do
necessário para a dose em falta, os polícias em circulação,
dia e noite, passavam consumidores, arrastavam-se alguns
que já nem chegavam a sair do bairro.. .
Naquele bairro do submundo de Lisboa coexistiam, distintos e opostos, dois universos: o tradicional, da gente com
nome, das alcunhas, da barraca feita casa, com o espaço da
família; o não-lugar na paisagem urbana, posto de abastecimento, que transporta uma nova relação com o mundo.
A presença no não-lugar em que se tornou o Bairro da
Curraleira constituiu a ocasião de uma vivência incomparável de individualidade solitária.
A imersão no submundo, aquele dos pobres, dos deserdados da sociedade, dos excluídos e marginalizados, exigiu a
lenta e discreta aprendizagem da sua cultura do silêncio, nas
suas maneiras próprias de dar sentido a vida, libertar-se,
resistindo e vivendo no cativeiro.
Nesta encarnação concreta com as grandes maiorias
empobrecidas, nos lugares de ultraperiferia social, dentro do
submundo expressava-se a linguagem, estranha e incómoda,
daqueles aos quais são negados direitos e dignidade mínimos, sem os quais a vida humana não poderia ser mais considerada humana. Naquele chão de Lisboa, assim, revelavase, sem que fosse necessário atravessar qualquer espelho, o
mundo as avessas. Bastava abrir a porta ou pôr-se a janela
daquela barraca inesquecível. E sem precedente histórico,
naquele itinerário individual escasseavam as respostas,
enquanto se amontoavam as inquietações, os questionamentos, a violência dos confrontos.
Houve até ao nível geográfico uma troca de lugar físico
que trouxe consigo uma troca de lugar hermenêutico. A troca
do lugar físico, do centro para a ultraperiferia, nas margens,
determinou um novo lugar social que implicou pensar e
viver num contexto sócio-histórico de dominação e
opressão.
Sem o Bairro da Curraleira, sem aquele centro sociológico, com os seus laços e elos criados, sem aquela sociabilidade eu não era o que hoje sou.
Se quem sou também se liga com aquele novo lar da
Curraleira "conectado" ao mundo através da rádio, da TSF,
dos noticiários, aquela memória significativa resulta dos
impactos do submundo, das contradições daquele novolugar, dos diálogos desconcertantes, dos encontros, dos rostos surpreendentes, dos medos, dos dramas da gente pobre,
das suas expectativas e esperanças, da aproximação aquele
universo da margem, da caminhada naquela ultraperiferia.
Resulta da memória com gente marcante. De acontecimentos, hoje reavivados com folhas anotadas, guardadas, talvez
por acaso.. . Lá reencontrei o Romano, conhecido em Lisboa
pela alcunha "o Madeira", jovem, pai de duas filhas ali na
Curraleira, temido por muitos, foragido da família e da ilha
a que pertencíamos. Aprendi o medo dos incêndios, relatado
por quantos conheceram as noites dos fogos nas barracas. Os
temores nos dias de rusga policial. Os jogos de futebol e a

ideia do Paulo para a criação do clube, os projectos da
Maria, da Beta para um parque no terreno de ninguém, a linguagem, critérios de valor, critérios éticos, valores sociais
de quem vendia e de quem comprava a droga, as relações de
suspeita, as cumplicidades, a interiorização dos riscos, da
transgressão, nos indivíduos e silenciosamente assumida
pelo meio social, a culpa, seus complexos de justificação, e
a partilha dos remorsos da parte de quem sabia vender aquilo que matava. Nesta vivência clandestina, de marginalidade, vivi Lisboa.
A propósito deste rememoriar, ocorre-me um acontecimento muito anterior, de há quarenta anos. Realizou-se em
Medellin (Colômbia) a 2" Conferência Geral do Episcopado
Latino-Americano. Tratava-se de traduzir as intuições do
Concilio Vaticano I1 para as condições específicas da
América Latina. Em 1968, a Igreja definiu em termos bem
concretos a sua missão: "A Igreja latino-americana tem uma
mensagem para todos os homens que neste Continente têm
fome e sede de justiça" (Justiça, 3). Dirige-se, de forma particular, aos "não-homens". A Igreja assumiu, naquele tempo,
que queria situar-se, não vaga e simplesmente dentro do
mundo, mas dentro de um determinado mundo, o submundo,
aquele dos pobres e dos "não-homens".
A expressão "não-homem", a partir de Medellin, não era
tomada ontologicamente, o que seria um absurdo, mas historicamente. O homem oprimido era reconhecidamente, do
ponto de vista ontológico, homem como qualquer outro. Só
que, histórica e analiticamente, ele fora violentamente
debulhado da sua dignidade e direitos. Assim, conforme
escreveu Leonard Boff, a expressão pretendeu veicular uma
denúncia profética contra as antropologias que se circunscreviam a consideração ontológica e excluíam a historicidade dos modos de ser do Homem3.
Não foi pessoalmente indiferente nesta aprendizagem
contextualizada no Bairro da Curraleira, saber dos desafios
e de tantas das práticas de muitos que começaram a pensar e
a viver a fé cristã e o ser-igreja a partir das urgências dos
pobres, dentro do submundo e assumindo a causa dos nãohomens. Mas, esta opção não acontece sem que se pague um
preço. Tem custos. Suscita equívocos, incompreensões. A
assunção da centralidade dos marginais não se faz sem que
paguemos um preço.

Notas

'GALEANO, Eduardo - De pernas para o ar. A escola do mundo as avessas. Lisboa, 2002.
14.

-

'AUGE, Marc Não-Lugares: Introdução a uma Antropologia da Sobremodernldade. Lisboa,
1994.

-

Cf.: BOFF, Leonardo A fé na periferia do mundo. Petrópolls, 1991.
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As noticias parecem mostrar uma transformação. Claro, tudo se transforma.

Mas hoje, para muitos esta transformação parece imparável, complexa e fora
de controlo. Uma transformação com ingredientes de violência, armas e assaltos
e um sentimento crescente de insegurança. "Juntinho"a este sentimento,
é normal referir-se os bairros ditos degradados ou sociais, as populações
imigrantes, de minorias étnicas ou marginais e, nestes grupos, os jovens.

Das armas à sociedade
que "quero"construir.

..

»» Nuno Archer »» 31 anos, professor de Educação Moral e Religlosa Cat6llca derde 2002 no Agrupamento de Escolas de Apelação (Loures); coordena, no mesmo agrupe

-

mento, o Projecto "ContemConnoswg(Programa TEIP I1 Território Eduuitiw de Intervenção Prlorltária), membro da Associação Mais Cidadania onde está comprometido com d l v e m
projectos na 6rea da formação Juvenlle de dinamlzeção comunitária.

"Dorio que tudo arrasta se diz que é violento,
mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem.."

Bertolt Brecht

u

ma avenida no Verão é só uma avenida entre
muitas. Nomdmente tem carros estacionados,pessoas que passam ou conversam às esquinas, esta
por acaso tem prédios pintados de amarelo. Como
as outras avenidas tem algumas paredes com tags e
gdittis, autocarros e crianças... Seria mais ou
menos indiferente se não fossem as imagens de um grupo de homens, com armas na mão, aos tiros.
Foi grande a agitação e parte do nosso Verão de 2007 foi passado a volta desta história. Uma históna que não surge isolada. Uma
históna também ela com história Uma historia feita de pessoas.
Algumas que vivem aí, outras que somos todos nós.
As noticias parecem mostrar uma transformação. Claro, tudo se
transforma. Mas hoje, para muitos esta transfomiação parece
imparável, compleGe fim de controlo. Uma transformq& com
ingredientes de violência e um sentimento crescente de insegurança.
"Juntinho" a este sentimento,é normal referir-se os bairros ditos
degradados ou sociais, as populaçdes imigrantes,de minorias étnicas ou marginais e, nestes grupos, os jovens.
Em Fevereiro de 2008, o Observatório sobre a Produção,
Comércio e Proliferação das Armas Ligeiras (Comissão Nacional
Justiça e Paz), realizou um semináriosobre "Habitaçib,Violência e
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insegurança" e colocava a questao: "Onde estão as armas?"
Ao longo do dia, as armas, mote de parhda, foram silenciadas e
a reflexão centrou-se no quotidiano dos bairros e na sociedade em
que estes bairros, p o p u í e e jovens estão inseridos.
1"Oihar "o rio que tudo arrasta" Sobre os bairros propriamente
ditos, muito já foi dito. Independentemente da sua origem e
planeamento questionável estes bairros são,na proporça0 do isolamento geográiico e c u i t d , urna concenhqão intencional de pessoas onde a tendência parece ser a perpetqão de urna espécie de
marguialidade.
Marguialidadetaívez porque, a uma dinâmica forçada, podemos
juntar
- Dificuldadesao nível da "legahçtio" com implicaç0esóbvias
ao nível da participação, integmqib profissional e social;
- Fraca expressão eleitoral;
- HabiliiaçW baixas, alternativasprofissionais limitadas e situa@ode pobreza de muitas famílias;
- Escolas com rotatividade elevada de professores (com reflexo
ao nível da relação, bem como do acompanhamento dos alunos e
das suas famílias) e recursos que são sempre escassos (por exemplo dificuldade dos pais no apoio a actividades eximcurciculares);
- Por aparente coincidência, justificada com fkpência pelas
característicasdos alunos e das suas famílias, estas escolas parecem
ter mais problemas de indiscipiina e insuoesso escolares;
- Progressiva exclusividade das escolas (quem pode coloca os
filhos noutras escolas);

DAS ARMAS

- Surge o "business", muitas vezes ilegal, como forma fácil e aliciante de "sobrevivência";
- Cultura de rua com códigos e uma cuitura específica que enfatiza a "lei do mais forte".
São comunidades com regras, rotinas, "esquemas" de sobrevivência, relações de poder, referências e até linguagens próprias e
com uma relação às vezes difícil, com a maioria dos contextos sociais mais alargados e as suas instituições (escolas, repartiç6es públicas, justiça, centros de saúde.. .).
E quantos homens armados são precisos para que um bairro
com mais de 3.000 pessoas se tome violento?
"As pessoas têm medo." Dizem os jovens. "As pessoas sentem
insegurança p q u e é aquilo que elas vivem. Respiram insegurança." Se estiver num espaço com duzentaspessoas e puxar de um
revólver qual será o efeito? A mesma lógica pode ser aplicada a
qualquer um destes bairros. Surgem então mais armas.Armas para
me proteger, defender a família, fazer-se respeitar. "Se estiveres a
discutir com outro e tiveres uma arma é tudo diferente."Armas que
são por vezes parte de uma identidade "nãohá épés que aguentem
apmsão de u m arma nas mãos" diz outrojovem. E armas ainda,
como instrumentos de justiça ou vingança perante um sentimento
de indiferença das forças de segurança e justiça.
O jornalista Luís Monteiro (no trabalho "A Lei das Armas" SIC),
coloca no centro desta "marginalidade p a p e W 1 , um "contrato
social" kigd. O que acontece quando o Estado, deientor do
monopólio da violência, parece ser incapaz de assegurar a segurança?
Talvez seja importante referir que nestes contextos, a questão
não é teórica. Éna maioria dos casos uma questão de vida ou morte.
Morte que ao longo dos anos veio de forma trágica e violenta ao
encontro de alguns dos jovens com quem me cruzei. Um deles,
grandejogador de xadrez que pouco a pouco endireitava a sua vida
em Fmça, foi morto a tiro este Verão, por um grupo que entrou
pela janela do quarto e fechou a família noutra divisão da casa.
2" Olhar "as margens que o comprimem"A única forma honesta de pensar estas questões passa por ter, numa mão, consciência de
que estas situações, comunidades e bairros não existem isolados,
sendo um produto da nossa sociedade e, na outra mão, o facto de
esta sociedade significar "cada um de nós".
Somos todos responsáveis. Às vezes mesmo quando por
ignodncia, inércia ou comodismo não questionamos as decisões
políticas e conhecemos a realidade apenas de forma ligeira.
No caso co& da situqão ileste Verrio, foi impressionante a violência dos comentáriosna internet às noticias. Impressionantessão também as históriasdo quotidiano das pessoas desteballro.Umjovem que
vê inkdita a hsaiqão no curso ao explicar de onde vem, ser convidado pata ojantar de Natal da emquando todosjá tinham saído, ser
a única pessoa num jantar de empresa a quem não deixaram ir ao
vestiário tirar a bata (quando estava a estrear roupa para a ocasião),
sentar-seaoladodempessoaqueselevantaparamudardelocal...
Parece que vivemos com muita pressa e muita informação.
Talvez a pressa choque com a informação e deixe tudo reduzido a
meia dúna de gavetas injustas onde catalogamos milhares de pessoas e de realidades. Quando o fazanos ficamos com uma realidade
muito deturpada. Numa comunidade, 30 criminosos podem pro-
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duzir terror mas não nos dão o direito de caracterizar a sua imagem
outras milhares de pessoas que aí vivem e que lutam como podem
por uma vida calma e melhor.
"Não há solução! É impossivel..." ouvimos dizer por outras
palavras ou sugestões como "isto só lá vai se ..." que me inibo de
escrever. E a verdade é que "há solução!"
Porque vivemos mais ou menos, e sem alternativa, em "conjunto", dependemos uns dos outros (uma arma não tem por limite
geográfico as fronteiras do bairro do seu portador). Assim, talvez a
solução passe por vestir a camisola da construção conjunta de uma
sociedade mais humana.
Este "vestir da camisola" tem um programa de acção concreto:
a) Promover a humanização a partir da confiança. É possível
construir alguma coisa com alguém que desconheço, de quem
tenho medo ou que de alguma forma me ameaça?
b) A confiança surge da oportunidade e disponibilidade para o
encontro. Encontro entre pessoas. Encontro que me surpreende
sempre, da mesma forma que surpreende muitos voluntários e técnicos que trabalham connosco e, este Verão, os 12 jovens de sete
países da Europa que passaram no bairro 15 dias das suas férias.
Nos acontecimentosnoticiados e na sua discussão, construiu-se
uma realidade do bairro que excluiu, o que de bom há e se faz:
jovens mobilizados em acções concretas de promoção da paz;
moradores que se juntam para encontrar caminhos positivos de
acção; voluntários da comunidade a colaborar com a escola e outras instituições, adultos a voltar a escola para completarem a formação (alguns já com trabalhos novos); população envolvida na
diliamização comunitária; uma escola, autarquia e outras instituições muito activas ao serviço da população; moradores com sonhos positivos de uma mudança que já se sente.. .
c) Democratizar oporhmidades e ferramentas de participação.
Cumprimentar, perguntar, ouvir, deixar participar, querer saber, valorizar as opiniões, formar, informar. Tudo o que fazemos, isto é, as
nossas atitudes e práticas dependem das ferramentas que temos.
Podemos e devemos partilhar mais o que sabemos ("ser", "estar'l e
"faze?') e abrir a mais pessoas oportunidades de participação.
Desta forma investimos na prevenção e na capacitação das pessoas para que sejam os protagonistas da mudança da sua realidade
e da realidade da sua comunidade.
Neste percurso precisamos de assumir algumas substituições.
Primeiro mudar a ideia de bairro social como "concentração de
fragilidades"para "comunidadede pessoas". Depois treinar o olhar
para identificar nessas comunidades, como em qualquer comunidade, "fragilidades"e "potencial", "factores de resistência" e "factores promotores de mudança", "liderançasnegativas" e "lideranças
positivas" ou com potencial de assumirem "papéis de referência
positivos", "inércia" e "motivação", "risco" e "limites"... e certamente, muitas pessoas boas e muito para aprender. Por último
deixar de "agir para.. ." (assistencialismo)e "agir com.. ." na construção de uma sociedade mais inclusiva e humana.
Talvez seja esta a solução, acreditar e investir nas pessoas promovendo caminhos de participação, autonomia e confiança.
Nesta missão, de construir respostas aos desafios das sociedades
futuras,todos precisamos de estar envolvidos: como diz o padre
Vasco Pinto Magalhães "Nãohá soluções, hí caminhos!". PI
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A vertente financeira da crise ainda não saiu dafase de pânico; e ainda há muito
crédito mal parado em títulos baseados em seguros de outros títulos, automóveis
e cartões de crédito; na ausência de uma intervenção eficaz, dentro de algum tempo
chega afase da loucura, do salve-se quem puder! As outras vertentes da crise
(económica, cambial, dívida pública) estão a acelerar (falências das empresas,
incumprimento das famílias, incumprimentos de vários estados), o que vai retroagir
sobre o crédito, o consumo e o investimento, afundando-os ainda mais.

Novo modelo de desenvolvimento:

será que nos entendemos?
»» Jorge Bateira »»

Tópicos para a InteivenHo na Sesilo de Eatudos do Metanóla, realizada em 7 e 8 de Março de 2009, em Alfragide (Amedore), sobre o tema "Novo

modelo de desenvolvimento: ser8 que nos entendemos"

Declaraçlo de interesses e dois avisos
ou um economista cristão atento ao desenrolar da crise;
- não sou treinador de bancada - escrevo no
Ladrões de Bicicletas - http://ladroesdebicicletas.blogspot.com1
- estou envolvido na acção política pertenço a corrente de opinião liderada por Manuel Alegre e
estou em dissidência com o partido de que sou militante
Avisos:
1) nunca trabalhei no sistema financeiro e a minha área de
investigação não é a política macroeconómica; 2) numa
intervenção de 45 m sobre um assunto tão complexo sou
obrigado a fazer grandes simplificaçdes.
1. Como nasceu esta crise? - Início dos anos 80: políticas
recessivas (inflação na sequência de dois choques petrolíferos) levaram a baixas taxas de juro -> baixa remuneração da
poupança -> anos 90 forte pressão política para a liberalização e desregulamentação -> forte pressão competitiva no
negócio financeiro
- Finança procura novos mercados -> globalização financeira -> crises no México, Ásia, Rússia, Brasil levam o capital financeiro a explorar novas estratégias no mercado
doméstico -> ainda faltava endividar os estratos sociais de
baixo rendimento
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- Com alguma criatividade, o mercado imobiliário ainda
tinha margem de progressão -> mercado dos sub-prime (s/
rendimentos, s/ garantias, slreputação) -> a garantia é a
hipoteca da casa; no início a taxa de juro é baixa -> mas ...
ainda assim é melhor passar o risco a outros (titularização
deste crédito hipotecário) -> por todo o mundo, nuns países
mais que noutros, os bancos compraram títulos derivados ->
dispara o preço das habitações -> famílias renegociam
aumento do endividamento para financiar mais consumo
(hipótese de crescimento sem fim do preço das casas)
- Até que ... em 2006 a economia abranda e chega ao fim
o período de menores encargos; os incumprimentos surgem e
tornam-se conhecidos na concorrência -> surgem dúvidas
quanto ao futuro e há revisão dos critérios de avaliação do
risco -> bancos perdem a confiança uns nos outros (onde está
o lixo tóxico?) o que retira liquide2 ao mercado interbancário
-> dá-se a retracção na concessão de novo crédito -> preços
do imobiliário deixam de subir (ponto de viragem na bolha)
[É a fase de alarme]
- Os fundos detentores de títulos derivados das hipotecas
percebem que já não vão receber os rendimentos que esperavam -> venda dos vários tipos de títulos, inicialmente com
dificuldade, depois mesmo com elevado prejuízo; o mercado
das acções B contaminado pela incerteza e também fica muito
instável [Já em 2007, a fase de pânico]
- Acontece que uma quebra dramática no valor dos activos
dos bancos (os tais títulos derivados) deixa-os perto da
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insolvência ou mesmo insolventes. Os primeiros retraem o
fluxo de crédito, aumentam a sua selectividade e a margem
que cobram (spreads); os segundos viram-se para as autoridades públicas apelando a uma intervenção -> corrida aos
bancos no Reino Unido (Northern Rock) obrigou a nacionalização; em vários países da UE o estado já é accionista de
vários bancos elou credor preferencial
- As intervenções que já ocorreram não impediram que os
efeitos da crise se transmitissem ao resto da economia:
empréstimos paralisados, consumo retraído, desemprego
crescente, quebra do nível de preços -> efeitos circulares e
cumulativos (espiral de uma depressão) -> aumento dos
défíces públicos e da dívida dos Estados
- Os últimos dados (4"trimestre de 2008 e primeiros indicadores de 2009) mostram uma queda brutal das economias
dos EUA, Europa, Japão e um importante abrandamento da
China, Índia e Brasil e, consequentemente, uma enorme quebra do comércio internacional
- A bancarrota da Islândia foi apenas um sinal precursor
do potencial de devastação que esta crise tem. Alguns países
da Europa Central e do Leste, logo seguidos da Irlanda e da
Grécia, estão a ser objecto de discussão ao mais alto nível da
UE. E neste contexto que devem ser entendidas as preocupações do Dr:José Silva Lopes, de Março de 2009, sobre o
nosso próximo futuro
- Onde estamos então? Resposta: a vertente financeira da
crise ainda não saiu da fase de pânico; e ainda há muito

QUE

ENTENDEMOS?

crédito mal parado em títulos baseados em seguros de outros
títulos, automóveis e cartões de crédito; na ausência de uma
intervenção eficaz, dentro de algum tempo chega a fase da
loucura, do salve-se quem puder! As outras vertentes da crise
(económica, cambial, dívida pública) estão a acelerar (falências das empresas, incumprimento das famílias, incumprimentos de vários estados), o que vai retroagir sobre o crédito, o consumo e o investimento, afundando-os ainda mais
- As más notícias vão continuar!
2. Como entender esta crise ? - Ganância e vigarice: sim,
mas ... Não toca no essencial, poder, normas institucionais,
tecnologia, cultura num sentido lato (valores, teorias
económicas, ideologias.. .), natureza, e a respectiva interdependência. Não confundir os níveis relacionais e estruturais!
São interdependentes mas diferentes e irredutíveis (tal como
um corpo e as células que o compõem). Aqui coloco-me no
plano das sociedades e da geopolítica.
- Por trás da bolha do imobiliário (onde tudo aparentemente começou) estava (desde os anos 80) uma simbiose
entre o crescente défice externo dos EUA e a ascensão dos
países em desenvolvimento começando pelo Japão, progressivamente incluindo outros países da Ásia (os Tigres) e acabando na ascensão do grupo BRIC (Brasil, Rússia, Índia,
China) > os capitais provenientes do exterior (dos países que
exportavam para os EUA) passaram a comprar sistematicamente obrigações do Tesouro -> mais tarde, num período de
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menor emissão de dívida pública (2003 - 2005), financiaram
o imenso crédito 'subprime'; na realidade, para além dos bancos centrais estrangeiros, bancos comerciais estrangeiros,
fundos de pensões, (o banco do Vaticano??) também investiram em 'produtos estruturados' que tinham por base hipotecas duvidosas
- Um modelo global de crescimento baseado nas exportações dominou aquilo que designamos por globalização
económica e financeira -> não ocorreu uma crise financeira
que, depois, deu origem a uma crise económica. Na realidade,
ambas são parte de um mesmo processo de acumulação do
capitalismo neoliberal; a crise do mundo desenvolvido implica a crise do resto do mundo
- Quais são os mecanismos que suportam este modelo de
crescimento subjacente a globalização neoliberal?
- Nos países desenvolvidos: repressão salarial, desregulamentação do mercado de trabalho, deslocalizações; livre
mobilidade dos capitais especulativos; desmantelamento da
progressividade fiscal e da tributação dos rendimentos do
capital; pressão para o livre comércio nas negociações GATT
I OMC; eliminação das políticas de gestão da procura agregada (hegemonia dos novos clássicos no pensamento e na política económica)
-> quebra do rendimento mediano real das famílias e
aumento brutal das desigualdades de rendimento
- Nos EUA: desejo de manutenção dos padrões de consumo das familias + estratégias de marketing agressivo na
comunicação social de massas + assédio das organizações
financeiras (e comerciais) para conceder crédito com recurso
a poupança externa -> quase nula taxa de poupança das
famílias acompanhada de aumento brutal do seu endividamento
- Na Europa: evolução semelhante em alguns países,
sobretudo nos que mais reformas fizeram para se aproximarem do capitalismo anglo-saxónico (norma que a 'velha'
Europa resistia em imitar; hoje, a 'nova' Europa é a que já
entrou em colapso) -> bolha do imobiliário no Reino Unido,
Irlanda, Espanha (1997 - 2006 -> 247% ); noutros países,
onde o modelo das "hipotecas recarregáveis" não foi adoptado, a situação não é tão grave no que toca ao endividamento,
embora se tenha observado uma forte subida (França: 1998,
33% PIB -> 2006, 45%; Portugal: 2000, 86% RD -> 2006,
124%)
- Em qualquer dos casos, para além da importante redução
da parte dos rendimentos do trabalho no RN, o Estado tem
proporcionado novas áreas de negócio para expansão da acumulação de capital através da privatização de bens públicos
("Estadopredador", James Galbraith)
- Nos países em desenvolvimento: extroversão da economia com secundarização do mercado interno; corrida para o
fundo na disputa do Inv. Directo Estrangeiro; crescentes
desigualdades de rendimento e dualização das economias;
regimes autoritários e, nalguns casos, apropriação do Estado
por plutocracias ou castas associadas a corrupção que o
'Norte' pratica na disputa destes mercados; rivalidade entre
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países do 'Sul' na disputa de mercados explorada nas negociações no âmbito da OMC; concentração das exportações em
matérias-primas e bens alimentares com crescente degradação
dos 'termos de troca' e, em alguns países, subcontratação em
produtos de tecnologia elementar; a entrada em força da Índia
e da China no comércio mundial trouxe a este modelo baseado nas exportações uma nova escala dada a sua imensa reserva de mão-de-obra e crescente capacidade para fabricar produtos de tecnologia intermédia ou mesmo alta (caso da
Quimonda); liberalização dos movimentos de capitais
(imposta) retira margem de manobra para a política económica destes países (excepção nos Estado 'desenvolvimentistas':
China, Coreia do Sul, Taiwan)
- Ou seja, a crise actual é a implosão da globalização
neoliberal suportada pela livre circulação de mercadorias e
capitais (de trabalho em muitíssimo menor grau), embora as
formas e a intensidade da integração dos países (e blocos de
países) não sejam homogbneas (Ver Dean Baker, Paul
Krugman, Dan Rodrik, Thomas Palley, James Galbraith ...)
- Indo mais fundo, esta crise só se compreende enquanto
imbricamento de várias crises decorrentes da mercadorização
liberal (Karl Polanyi) levada a uma escala sem precedentes
- Trata-se da mercadorização do homem e da moeda (de
que já falei), também da natureza (de que alguém mais competente já vos falou) num processo em que a cultura do capitalismo sistematicamente degrada as relações humanas,
gerando por essa via uma crise moral
- Esta crise moral decorre da forma como as nossas
sociedades se deixaram submeter a lógica do capital, ou seja,
como o bem público está hoje em grande medida sujeito ao
ethos de uma economia focada na "criação de valor para o
accionista". Reparem, a sociedade por acções representou um
salto qualitativo ao introduzir a liquidez na relação do capital
com a empresalcomunidadelorganização
- Este ponto resume-se assim: (cito JM Castro Caldas)
"Numa relação líquida (revertível a baixo custo), como aquela que os accionistas podem ter com as empresas, não há lugar
para compromissos, obrigações mútuas ou laços duradouros
... não há sequer lugar para a noção de compromisso, ou obrigação. ... Os capitais voam leves de empresa para empresa,
de continente para continente, sem conhecer dos poisos temporários mais do que uns poucos indicadores de rentabilidade." (Ver estratégias dos Fundos de Pensões, agora também
afundados na crise)
- O problema é que os seres humanos não sobrevivem sem
compromissos, confiança, relações enraizadas no espaço e no
tempo que criam afectos. Ora, quando o capital impõe (de
facto, embora o disfarce com muita retórica) a liquidez das
relações no seio das empresas, entre estas, no seio da
Administração Pública, e mesmo na família sob o nome de
flexibilidade, ...
- Então a crise moral que vivemos é "uma situação em que
os compromissos e obrigações mútuas que constituem o
cimento da sociedade deixam de ter significado. ... [e] para
sobreviver e prosperar muitos são levados a ... imitar o capi-
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tal na sua leveza e leviandade. ... É a leveza do capital que é
(socialmente) insustentável."

3. Como acaba esta crise? - Ninguém sabe quanto tempo
vai durar esta crise, mas sendo uma crise de um certo modo
de acumulação iniciado nos anos 80 do século passado, vai
durar alguns anos, podendo ter perfis diferentes (vários U
seguidos, um L de estag-deflação, outros ??), podendo
mesmo durar uma década como no Japão (que aliás só saiu
da crise porque o resto do mundo entretanto teve um forte
crescimento, e agora nela voltou a mergulhar). Realmente
não sabemos.
- Como acontece em períodos de crise deste tipo, as tentações populistas surgem e, perante a degradação da qualidade dos actores políticos e o esbatimento das clivagens ideológicas, criam-se as condições para um discurso "antipolítica", para sugestões mais ou menos veladas de suspensão da
democracia ... porque as reformas miraculosas têm de ser
feitas. Haverá quem suspire por um Salazar do século XXI,
alguém que venha pôr ordem nisto
- Se na UE a estratégia do "cada um por si" persistir, se
persistir o temor de avançar para um salto qualitativo de
natureza federal no combate a crise, então a implosão da
Zona Euro vai ocorrer este ano. De qualquer modo, de forma
caótica ou de modo ordeiro e cooperativo, a reorganização é
inevitável e muito provavelmente viremos a ter uma UE com
círculos concêntricos em que Portugal estará fora do centro
- A estabilidade irá surgindo no horizonte a medida que
formos recompondo as instituições das nossas sociedades
para as tomarmos adequadas a um modelo de acumulação
(ainda capitalista, mas muito mais socializado), mais submetido ao interesse publico, segundo o paradigma do
"desenvolvimento sustentável". Vamos ter de encontrar aquilo que Emmanuel Todd enuncia assim: "a necessária correspondência entre os espaços económicas, sociais e políticos."
(Après lu démocratie) Hoje o espaço político é débil no plano
europeu e mundial enquanto o económico é fortíssimo ->
necessidade de um governo económico e político na EU e o
reforço da ONU e suas agências (deveria incluir o BM e
FMI)
- De que recomposições precisamos então? Enuncio apenas alguns tópicos que poderemos explorar mais tarde em
discussão aberta:
1) Criação de um governo económico e de uma política
orçamental da UE
2) Instituição de uma política comercial comum usando
vários instrumentos de protecção que permitam a subida dos
salários
3) Revisão profunda dos estatutos do Banco Central
Europeu
4) Submissão do sistema de crédito ao controlo do Estado
como bem público que é; o mesmo com os monopólios naturais
5) Regresso do Estado como catalisador de uma estratégia
de desenvolvimento, o que implica descentralização e articu-

lação entre vários níveis de intervenção e entre várias políticas
(política industrial e comercial de volta) (Ver Ha-Joon Chang)
- Será isto possível? A minha resposta é esta: não temos
escolha! Apenas resta saber quanto desastre social, quanto
sofrimento humano terá de ocorrer para que os actores
políticos deixem cair de uma vez por todas o velho paradigma que ainda os cega. Desta vez, a mudança para uma nova
ordem não pode custar uma grande guerra, porque hoje a
arma nuclear está disseminada. A Humanidade não sobreviveria.
- Escolho ter Esperança, uma esperança Apocaliptica em
que depois de muita perturbação uma nova "idade de ouro",
possa ter início, a semelhança de outras que já ocorreram na
história da Humanidade.
4. Como nos interpela esta crise? - Se, confrontado com
crédito extremamente caro no mercado financeiro, o Estado
Português tiver de adoptar medidas de austeridade extremas
para reduzir a despesa pública, aceitamos baixar os nossos
salários? Quanto? Em que condições? (Há empresas nos
EUA que fazem isso para não despedir)
- Quanto tempo estamos dispostos a dedicar a uma organização de solidariedade social para apoio às pessoas que vão
perder o emprego e o alojamento?
- Que vamos fazer? Continuar a ser espectadores da crise?
Ou vamos estar atentos ao que se passa à nossa volta e, a partir de hoje, "mobilizar energias para ousar alterar as causas
profundas da situação" como nos desafia a Comissão
Nacional Justiça e Paz nesta Quaresma de 2009?
- Vamos ficar a espera que os dirigentes políticos nos
"digam a verdade" (palavras do PR) ou vamos nós a procura
dela através da participação em debates e em movimentos de
cidadãos lutando por causas ou medidas concretas? É que, e
mais uma vez recorro ao documento da CNJP, "As mudanças
necessárias não terão lugar se não nos empenharmos no
sentido de as promover: Todos somos convocados para esta
tarefa difícil, necessária e possível."
- Recordando o empenhamento dos operários católicos da
primeira metade do século XX que se esforçavam por desmentir Mam, temos consciência de que a prática religiosa
pode ser alienante? A verdadeira metanóia não exigirá um
processo de renúncia aos caminhos do conforto, a conversa
mole e ao discurso conveniente. Até onde estamos dispostos
a ir?
- Hoje, antes que os demónios se soltem, somos convocados (cada um a sua maneira) a procurar um sentido para a
vida no centro dos combates por uma ordem mundial em que
prevaleça o cuidado pelo outro e pela natureza.
- Um pouco a maneira de Simone Weil, que na primeira
metade do século passado partilhou a vida dos operários, foi
professora, filósofa, militante social, activista na retaguarda
da guerra ao Nazismo ... e (no interior de uma vida breve
mas intensa) procurava abrir-se a "vibração do silêncio de
Deus".
- É assim que a presente crise me interpe1a.m
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A Raposa Serra do Sol é uma área em permanente disputa. A zona foi reconhecida como

Terra Indígenajá em 2005, com um decreto presidencial que conferiu aos índios que nela
habitam - cerca de 19.000, com cinco diferentes grupos étnicos presentes nas duas
diferentes zonas que deram origem a área delimitada - o direito exclusivo de propriedade
permanente e usufruto dos recursos naturais. Mas a invasão e a permanência no território
dos rizicultores é fonte de conflitojá desde antes do decreto, a partir dos tempos
da identificação da terra indígena.

Terra-Mãe dividida
- As lutas entre os índios

de Roraima e a grande
propriedade latifundiária
»» Andrea Rigato »» texto publicado em Maio de 2008 na revista italiana Come (www.@up~ocome.it).Tradução e adaptação de Joana Rigato; o desenvolvimento da
situação na Raposa Serra do Sol poderá ser acompanhado em www.clr.of&br e www.noticlasdahoia.org.

E

sta cova em que estás, de palmos medida, é a
conta menor que tiraste em vida. [...I É a terra
que querias ver dividida [...I é a parte que te
cabe deste latifúndio . Estas são algumas das
palavras que Chico Buarque, nos anos '60, a partir de um texto do famoso poeta João Cabral de
Me10 Neto, atribui a um cínico proprie&o brasileiro, que se
dirige a um trabalhador seu, já morto e sepultado.
Tempos remotos, poderia alguém dizer, assim como poderiam parecer distantes certas palavras, como latifúndio ou
reforma agrária. Terra, em suma.
Mas a terra brasileira continua a dar que falar, com um eco
que tem chegado até nós, inclusive recentemente.
No estado de Roraima (na zona norte da amazónia
brasileira, perto da fronteira com a Venemela e a Guiana), no
passado dia 5 de Maio de 2008, alguns pistoleiros contratados
pelo arrozeiro Paulo César Quartiero, riquíssimo fazendeiro da
zona e prefeito da cidade local de Pacaraima, dispararam e
feriram dez indígenas da etnia Macuxi. Quartiero foi preso
alguns dias depois pelas autoridades federais, juntamente com
o filho e com aqueles que dispararam, mas a situação no
Estado não parece estar mais calma, e tudo aquilo que deu
origem a violência não dá mostras de poder encontrar uma
solução definitiva.
Tudo isto tem a ver com uma permanente disputa a propósito de um pedaço de terra (que ocupa sete por cento da superficie total do estado de Roraima) conhecido como Raposa Serra
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do Sol. A zona foi reconhecida como Terra Indígena já em
2005, com um Decreto Presidencial de Homologação, assinado a 15 de Abril, que conferiu aos índios que nela habitam cerca de 19.000 no total, com cinco diferentes grupos étnicos
presentes nas duas diferentes zonas que deram origem a área
delimitada - o direito exclusivo de propriedade permanente e
usufruto dos recursos naturais.
Mas a invasão e a permanência no território por parte dos
rizicultores é fonte de conflito já desde antes do decreto, a partir dos tempos da identificação da terra indígena (inevitável
fase propedêutica, anterior à homologação, segundo a
Constituição Brasileira) que foi concluída em 1992. E foi precisamente no início dos anos 90, de facto, que os magnatas do
negócio do arroz, embora conscientes já do processo de reconhecimento da terra indígena em curso, começaram a comprar
os terrenos dos pequenos proprietários locais para constituir ou
consolidar as suas grandes propriedades. As tensões não são,
pois, um fenómeno recente, tal como as ameaças, as "escolas
destruídas e o incêndio de casas e pontes" (segundo as palavras
do CIR, Conselho Indígena de Roraima), os protestos por parte
dos índios, ou a ocupação da fazenda de Quartiero, a que o latifundiário respondeu com armas de fogo. Segundo fontes
próximas do CIR (cfr. www.cimi.org.br), só na Raposa Serra
do Sol, já são mais de 20 os líderes indígenas que, desde os
anos 70 do século XX até hoje, deram a sua vida pela terra.
No entanto, recentemente estas agitações subiram novamente de tom. A 26 de Março deste ano, de facto, o Governo

TERRA-MAE DIVIDIDA

Federal deu início a operação policial Upatakon 3, com o
objectivo explícito de expulsar do território todos os ocupantes
ilegais do mesmo, isto é, todos os não indígenas. A resposta
dos rizicultores, baseada nas práticas violentas infelizmente já
sobejamente conhecidas na zona, não se fez esperar. Eis pois a
razão dos gravíssimos factos recentes referidos acima, incluindo a prisão de Quartiero (durante 9 dias) enquanto mandante
do ataque armado contra os líderes Macuxi. Ressalve-se,
porém, que o fazendeiro não é alheio a penas legais e que,
pouco depois desse ataque, foi condenado pelo Instituto
Brasileiro do Ambiente ao pagamento de uma multa correspondente a cerca de 17 milhões de dólares por crimes ambientais cometidos precisamente no interior da reserva indígena
Raposa Serra do Sol.
A redacção deste artigo insere-se, aliás, numa fase especialmente delicada de impasse: com efeito, logo após o início
da operação Upatakon 3, o Supremo Tribunal Federal do
Brasil suspendeu a retirada forçada dos proprietários
fundiários invasores, ao acolher um recurso do governo do
Estado de Roraima que se opõe a homologação de 2005, da
qual os indígenas estão neste momento a pedir a ratificação. O
Tribunal comprometeu-se a tomar uma decisão oficial no
espaço de 60 dias após a interrupção da operação policial,
prazo que foi sendo alargado, estando neste momento fixado
em meados de Agosto.
Independentemente da sentença do Tribunal, porém, a
pausa decretada pela Corte Constitucional Brasileira, surpreendente e incoerente do ponto de vista dos indígenas e de
quem os apoia, demonstra claramente o quão complexa é a
questão, directamente relacionada com o desenvolvimento
económico local. O próprio Quartiero, que desde há vários
anos ameaça a integridade (fisica, mas não só) dos índios, não
deixa de se afirmar,juntamente com os outros grandes proprietários que se recusam a sair da reserva, como uma entidade
empregadora para quem grande parte da população não indígena trabalha - o que não corresponde a verdade, segundo os
porta-vozes indígenas, que sublinham o facto de o trabalho nas
plantações de arroz ser sobretudo feito por máquinas e apetrechos altamente especializados que dispensam muita mão-de-obra humana. Seja qual for a verdade dos factos, a visão de
Quartiero como empregador é um dos aspectos que levam a
que os indígenas sejam muitas vezes considerados como o
principal obstáculo ao desenvolvimento económico do Estado,
quando não acusados até - com base em boatos provenientes
dos seus objectores, claro está - de acções de forma alguma
desinteressadas, assentes, em muitos casos, em ocultas
divisões internas e possíveis conivências até com actores
económicos não indígenas activos na zona.
É óbvio, portanto, que, independentemente daquilo que
estabelecem os decretos e sentenças, estão em jogo vidas de
muitas pessoas que serão profundamente influenciadas pela
decisão do Tribunal, seja ela qual for.
Mas de uma coisa podemos ter a certeza: a terra - acumulada, dividida, homologada, ratificada - continua a ser uma
questão mais do que central e actual no Brasil contemporâneo,

de uma forma afinal tão semelhante aquela descrita pela ilustre dupla Buarque-Neto citada no início, aquando de um tempo
de lutas que alguns poderiam considerar ultrapassadas.
É importante, pois, não só ter sempre em conta a actualidade deste fenómeno, como também não esquecer que hoje
aquelas lutas pela vida quotidiana na selva de Roraima ou nas
suas fronteiras, têm reflexos visíveis também noutros estados
da República Federal, para lá da densa (embora menos do que
antigamente) floresta amazónica. Disso, têm clara consciência
os líderes indígenas que consideram e avisam, desde já, que a
eventual decisão judicial contrária a homologação poderá
constituir um precedente para a contestação de outras Áreas
Indígenas já demarcadas e registadas, por todo o território
brasileiro.
E talvez não seja despropositado, por fim, considerar que a
problemática das terras amazónicas está relacionada, pelo
menos de forma indirecta, com questões que também a nós
poderão dizer respeito. Não se trata só do Ambiente, que cada
vez mais vai conquistando a ribalta a nível global. Existem
também dinâmicas relativas as pessoas que habitam aquelas
terras e ao modo como (e se...) poderão continuar a habitá-las.
Lembremos, por exemplo, que, precisamente no mesmo dia de
Maio do já referido ataque armado aos indígenas, alguns
meios de comunicação dos nossos países se referiram com
preocupação a uma embarcação afundada (com vítimas) nas
águas da Amazónia brasileira. No breve comentário feito a
esse respeito no seio de uma importante empresa de comunicação italiana (c@. RepubblicaRadioTv, 5/5/2008) foram usados os seguintes termos: "uma das muitas 'carrette de1 mare'
que dia após dia se aventuram nas viagens do desespero", para
amimar a questão do barco de transporte de passageiros
naufragado no Solimões (que é um rio, e não um mare!).
Ora bem: a maior parte das pessoas que viajam no Rio
Amazonas e nos seus afluentes não têm de todo um ar desesperado. Deslocam-se de uma comunidade para outra, ou de
cidade para cidade, para visitar os seus familiares, ir a uma
consulta médica, ou para comprar algo de que necessitem e
que não encontram na sua comunidade de base, para depois
regressar a casa. Muitas viagens são longas, é certo; mas
mesmo quando o número de horas se amplia, não parece que
os viajantes sejam tomados pelo desconforto ou pelo desânimo, pelo menos não é isso que transparecem os inúmeros adultos, idosos ou crianças que descansam balançando nas redes
penduradas, umas ao lado das outras, nas traves dos tectos dos
diferentes andares das embarcações.
Mas se algumas "viagens do desespero" que chegam até as
costas europeias - e é talvez por isso que suscitam o nosso
interesse (ou até preocupação) e o dos nossos jornais - partissem de facto da bacia amazónica, mais do que etiquetá-las de
forma sensacionalista, seria talvez apropriado tentar compreender o porquê de tantas pessoas decidirem abandonar - ao
ponto de embarcarem numa carretta - precisamente o pulmão
verde do nosso planeta, no qual algumas empresas dos países
ricos pretendem convencer os cidadãos a investir as suas
economias (em propriedade privada, obviamente...)..H

MODELOS DE DESENVOLVIMENTO

Queremos outra vida. Queremos trabalhos que façam sentido, mas não nos
consumam a alma, que paguem um salário suficiente para uma vida sem angústias;
queremos condições de existência dignas e justas; queremos um lazer que não seja
o shopping ou a tevê; queremos paixão, amor e amigos, uma existência prazerosa;
queremos poder crescer, aprender coisas, conhecer pessoas e lugares novos;
queremos desenvolver nosso potencial e vê-lo aproveitado e reconhecido.

Queremos outra vida,
precisamos de outra política!
»» texto publicado no blogue http://outrapolltlca.woidpr~.wm/man~,a leltura do texto foi sugerida pelo Jorge Batelia na M

o de Estudos do Metanóia, realizada em 7 e 8 de

Março de 2009, em Alfiaglde (Amadora), sobre o tema "Novo modelo de desenvolvimento: ser8 que nos entendemos?";nesta versão, virlas palavras foram escritas com a ortografia portuguera e suprlmlu-oe uma Última parte que abordava problemasespecíficos da ddade de São Paulo; o texto pode ser consultado na integra no slte acima Indicado.

ma vida, muitas vidas, vinte milhões delas a
nossa volta, por toda parte. Vidas que lutam
por empregos, salários, reconhecimento; que
desejam prazer, amor, companhia, descanso,
tranquilidade. Vidas extenuadas, que se
esvaem em coisas sem propósito: no trânsito
ou nos ônibus parados, em empregos ruins, em relações
vazias, em situações opressivas e humilhantes, na falta de dinheiro e na miséria, esperando atendimento em filas, na
solidão diante da televisão ou no meio da multidão anónima,
no medo dos outros e da violência, na falta de tempo.. . Em
concessões e mais concessões.
Queremos outra vida. Queremos trabalhos que façam
sentido, mas não nos consumam a alma, que paguem um
salário suficiente para uma vida sem angústias; queremos
condições de existência dignas e justas; queremos um lazer
que não seja o shopping ou a tevê; queremos paixão, amor e
amigos, uma existência prazerosa; queremos poder crescer,
aprender coisas, conhecer pessoas e lugares novos; queremos desenvolver nosso potencial e vê-lo aproveitado e
reconhecido.
Mas querer é fácil, difícil é tornar o desejo realidade. Os
projectos e ideologias que antes empolgavam as pessoas fracassaram. Quase todos se conformaram. Cada um procura saidas pessoais com o que está a seu alcance. Com tal descrença
com a possibilidade de mudar o mundo, como falar de cidadania, política e eleições que façam sentido?
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O que fazer? O primeiro passo deve ser voltar a falar de política.
Mas sobre qual política? Justamente aquela que afecta nosso dia-a-dia, aquela que nos coloca a mercê dos poderosos e que nos
oprime, mas que também pode ser a que nos liberta.

E sobre o que fala essa política? Sobre tudo aquilo que é
necessário para construirmos outra vida.
Se entendemos que a civilização - identificada com a
sociedade capitalista - destrói rapidamente as condições de
manutenção da biosfera do planeta (pelo efeito estufa, o aquecimento global, poluição, destruição das florestas e da vida nos
mares), deteriorando nossas condições de existência, então temos
que denunciar o absurdo que é aquilo que chamamos de. desenvolvimento e estar dispostos a construir algo novo. Não podemos
mais aceitar um progresso que busca construir milhões de
automóveis para entupir as cidades e depois enche-las de pontes e
viadutos, degradando as relações humanas. Um progresso que
destrói a Amazónia para produzir etanol para carros, encarecendo
a comida e matando de fome milhões de pessoas que vivem no
limite, que comemora a descoberta de petróleo que vai envenenar
ainda mais o planeta e a nossa vida e, pior ainda, que mata milhões em guerras por petróleo. Um desenvolvimento que nos faz
viver para consumir produtos inúteis e aiirnentos cada vez menos
saudáveis e descartar cada vez mais lixo.
A política precisa falar em sustentabilidade. Precisa encarar o
absurdo que é morar numa cidade com onze milhões de habitantes e seis milhões de veículos, onde comerciantes protestam

QUEREMOS OUTRA VIDA, PRECISAMOS DE OUTRA POL~TICA!

toda vez que se fala em construir um corredor de ônibus ou retirar estacionamentos das ruas. E a prefeitura recua. Onde as pessoas se refugiam em shopping centers cada vez mais luxuosos
enquanto cidade a volta se deteriora. Uma capital em que se
comemora a retirada da publicidade das ruas, para elas reaparecerem em milhares de telas em Ônibus e metros, saturando nossa
visão e audição. Um município no qual destruímos as reservas
de água ao nosso lado, tendo que ir buscar água para beber em
Minas Gerais, cujas fontes também já estão sendo poluídas;
onde cada paulistano vive três anos menos do que viveria pela
poluição produzida pelos carros e nem se dá conta disso.
Uma política para outra vida precisa falar de conhecimento e
cultura livres, questionando o absurdo que é continuar cobrando
por música e literatura, antes caros porque circulavam em livros,
discos e fitas, mas que agora podem ser compartilhados, quase
sem custos, entre aqueles com acesso a rede de computadores.
Por causa de um modelo de remuneração viciado e anacrónico
(direitos autorais patrimoniais e patentes), a maioria da população continua sem acesso ao saber, enquanto, contraditoriamente, computadores possibilitam a conexão da humanidade
em uma rede global, gerando novas capacidades produtivas e
criativas que não são plenamente aproveitadas. É esse o modelo que nos mantém como espectadores passivos da televisão,
quando poderíamos, através da digitalização, criar e difundir
nossas ideias, imagens, pensamentos e sentimentos. É esse o
modelo de exploração do conhecimento que direcciona a ciência para ser utilizada na construção de armas cada vez mais
destrutivas.
Assim, uma outra política tem que pensar numa economia
para além desta que só considera riqueza aquilo que for medido em dinheiro. Enquanto a tecnologia aumenta a produtividade do trabalho humano, as formas tradicionais de emprego
expulsam as pessoas das actividades geradoras de renda,
impedindo que o beneficio tecnológico se converta em melhoria nas condições de vida para todos, com tranquilidade material e aumento do tempo livre. Faz-se urgente uma profunda
transformação no mundo do trabalho, de modo a garantir que
os avanços científicos sejam uma ferramenta de desalienação
do trabalho e não um processo de maior precarização e desmobilização da classe trabalhadora.
Uma outra vida não pode aceitar como normal que o estado actue como guardião dos ricos contra os pobres, disciplinando policialmente, se necessário pelo extermínio, os
rebeldes; que a publicidade e a família estimulem desde a
primeira infância a posse (de mercadorias e pessoas) como
ideal de felicidade; que genocídios e agressões militares sejam
acompanhados por toda a humanidade pela televisão como
mais um espectáculo, despertando apenas indiferença ou um
sentimento de impotência. Não podemos mais aceitar que a
metade masculina da humanidade explore, use, aterrorize e se
beneficie, de diferentes formas, da opress8o da metade feminina, mantida subordinada pela ideologia ou pela lei, pela inércia ou pela violência física, aceita como normal. Temos que
romper com a imposição de modelos de comportamento e de
sexualidade, com a ideia de que alguns seres humanos sejam

considerados superiores aos demais e o racismo e a discriminação de descendência tão difusa. Com visões religiosas que
alimentam intolerância, violência, discriminação, desqualificação da vida real dos seres humanos, com a defesa dos interesses privados sobre o público. Não podemos deixar que a
solidariedade seja substituída pela insensibilidade, que as
relações consideradas afectivas em pólos modernos da
sociedade sejam a vida de "gente fria que não suporta a própria
frieza"(Adomo). Precisamos, portanto, de uma política baseada em verdadeiros Direitos Humanos.
Assim, a política que queremos fala de sustentabilidade, de
conhecimento e cultura livres, da transformação do mundo do
trabalho e dos Direitos Humanos. Essa política questiona a
nossa realidade e os modos de vida por ela estabelecidos,
actualmente tomados como verdades, e sabe que é urgente estabelecermos uma nova relação com a natureza e com os seres
vivos, muito diferente daquela estabelecida pelo capitalismo e
pela sociedade industrial, redefinindo o que é progresso.

Outra poiítica As medidas necessárias para enfrentar a crise
de nossa época, a começar pelo aquecimento global, terão que
tomar nosso modo de vida menos artificial, mas não conduzirão a uma condição pré-industrial. Elas encaminham a
humanidade, sim, para uma civilização pós-industrial, que
continuará sendo altamente urbanizada e amparada nas tecnologias mais sofisticadas (electrónicas e biológicas), mas que
deixará para trás grande parte da tecnologia mecânica e agressiva do mundo do carro, petróleo e carvão.
Essa outra civilização deverá manter um importante nível
de actividades industriais, reorganizadas para formas sustentáveis, mas trazendo para o coração da sociedade a economia
do co-nhecimento, com serviços cada vez mais complexos,
como educação permanente, saúde universal, pesquisa e ciência, media, arte, cultura, desportos, etc. Será um mundo muito
mais conectado e integrado em escala global, graças as tecnologias da informação e da comunicação, e muito menos
integrado pelo mercado.
Trata-se de transitamos da economia do stress - do consumo, do quantitativo, do desempenho, da coisificação dos
seres humanos, em síntese, do capitalismo neoliberal globalizado - para a economia da qualidade de vida e do tempo livre
- fora do lazer induzido pelo consumo - do lúdico, do erótico,
da espiritualidade, da criatividade, da possibilidade permanente de auto-desenvolvimento, que só atingirá seu propósito
se for uma economia capaz de eliminar a miséria e a dominação das elites, viabilizando tanto o cuidado com a natureza
e com a vida, quanto o acesso ilimitado ao conhecimento e a
cultura.
Este é o sentido da política que precisamos: questionar
"verdades" que estão produzindo miséria e sofrimento
desnecessários, existências vazias, e conduzindo o planeta
para uma catástrofe ecológica global. Se queremos outra vida,
precisamos de outra política, capaz de fazer com que uma civilização humana nasça de dentro de nosso mundo cada vez
mais devastado..
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Esta pobreza material comporta muitos rostos. O casal que, antes da vigília
do Natal, me suplicava que o ajudasse numa avaria que tinham tido no carro,
era perseguido pela justiça por causa de uma dívida de mobiliário
em que figurava, entre outras coisas, um aparelho de televisão.
O sentido'da privação experimenta-se, com efeito, em função das necessidades
despertadas pela técnica como se as mesmas fossem necessidades naturais.

Em direcção de que pobreza?
»» Maurice Zundel »» texto pubilcado na revista FOIVlvante, nO
. 20. J u w t 1964,traduçãio de José M. Silva Rosa

em função das necessidades despertadas pela técnica como se as
s apelos a pobreza, dirigidos aos Padres
mesmas fossem necessidades natwais. Não concebemos hoje uma
Conciliares pelos Bispos conhntados no seu
casa construída sem as comodidades representadas pela água
ministério com mais extrema miséria, conviquente, duche ou banheira, um fiigonfico ou uma máquina de
dam-nos a olhar com o maior rigor possível o
lavar. Um equipamento standard tende a generalizar um conforto
problema que as exigências da justiça colocam
cuja fiição é reivindicada por um número cada vez maior de indiao espírito de pobreza.
víduos. A pobreza, neste contexto, nasce do desequilíbrio orçaSe se compreende o escândalo de uma sumptuosa villa c&cia,instaladanoaltodeumaco~naqualmilharesdeprol~~~mental que a possessão destes bens - incluindo o automóvel - gera
entre os que ganham pouco e não admitem ser deles privados.
esburacam um abrigo sob o mesmo sol em que apodrecem, não
O "proletário", por isso, é hoje não necessariamente o pobre
podemos crer que a inversão, mesmo radical, de uma tal situação,
coberto farrapos. Nem é mesmo, inevitavelmente, o trabalhador
num determinado lugar, possa resolver um problema planetário
atormentado pelas dívidas de um conforto que, acima dos seus
que compromete, simultaneamente,as doutrinas e as estruturas.
meios, sobrecarrega o salário. "Proletário" é hoje essencialmente
O marxismo promete a extinção da pobreza com a supressão
aquele que joga o papel de instrumento, provisoriamente indispendas classes que deve resultar da vitória do proletariado. Mas será
sável, de uma economia cuja responsabilidade tal como os benefique envergar as vestes da pobreza basta para lhe barrar o camicios lhe escapam. Ele contribui para a riqueza de um pequeno
nho? Acresce que é desejável que uma pobreza voluntariamente
número que lhe pede o seu trabalho, sem o associatem aos
assumida possa assumir esse papel de travão e não que o espírito
proveitos que dele resultam e, ainda menos, a promoção humana
de pobreza possa concorrer para a sua manutenção. Se queremos
que deveria tornar possível.
introduzir alguma clareza neste debate, é preciso dissipar imediaÉ esta bnteira das classes a ferida do "mundo livre", para usar
tamente este equívoco. O espírito de pobreza não implica nem
a expressão com que ele quer chamar-se. E ela que pode reunir, sob
requer de modo nenhum a perpetuação da pobreza material. Com
a mesma bandeira, homens a quem materialmente não falta nada e
efeito, o espírito de pobreza situa-se num plano metafisico; convohomens a quem falta tudo, em razão de uma fenda comum infligica o distanciamento do si que condiciona o advento da pessoa no
da a sua dignidade humana. É ainda esta ferida que associa intelectermo de um itinerário interior em que se passa do eu-possessivo
tuais,
inflamados pela justiça e trabalhadospor uma fé humana, aos
para o eu-oblativo. Como veremos, fora isto estritamente observamovimentos revolucionários que se propõem aboli-la.
do e rapidamente conduziria a supressão da pobreza material.
Ora é evidente que nem todos os adeptos sinceros do marxismo
Não é inútil sublinhar que esta pobreza material comporta
podem ser sensíveis ao facto de a Igreja ajudar os pobres e de
muitos rostos. O sentido da privaçâo experimenta-se, com efeito,
28 viragem

EM DIRECÇAO DE QUE POBREZA?

alguns dos seus membros se fazerem pobres. O que os poderia
comover seria a Igreja trabalhar por secar a própria miséria na
fonte, coníribuindo para a abolição das classes de modo tão vigoroso como trabalha para a abolição das discriminações raciais.
É inútil falar de liberdade e de igualdade na sociedade política,
se estas não reinam na cidade do trabalho. Se a fábrica, com efeito,
não visa produzir homens antes de produzir coisas, como é que os
trabalhadores h b d e comportar-se como homens na sociedade
política, visto o seu meio profissional não dar d i t o à sua
humanidade? Não vemos como poderiam deixar de ser instrumentos e escravos, se não se tomarem co-mnsáveis e co-proprieiários associados a gestão e aos beneficias da empresa. Tudo o
que se pode dizer contra as discriminações raciais aplica-se com a
mesma urgência contra a distinção das classes naquilo que deveria
ser a república ou a comunidade do trabalho. (...)
As circunstâncias levaram-nos a formular uma definição do
direito de propriedade que acreditamos ser incontestável. Vemos
nela um título inalienável, válido igualmente para cada um, de
reivindicar um espaço de segurança que permita fazer de si um
espaço de generosidade. Isto conduz-nos a considerar o espírito de
pobreza como o único fundamento do direito de propriedade, com
esta consequência: é que em virtude desta mesma origem, o direito de propriedade exige finalmente a supressão da pobreza rnatena1 e a das classes que tendem a perpetuá-la. Tal pode parecer paradoxal. Mas na verdade, se o direito, sob todos os pontos de vista,
não é senão uma maneira de reconhecer e preservar a dignidade do
espírito, e se esta por seu tumo se afirma pelo afastamento do eupossessivo que nos mantém na condição de objecto, então é rigorosamente verdadeiro que o direito de propriedade não se legitima senão pelo dom de si, ao qual está ordenado. Ele visa exclusivamente a libertação dos constrangimentosmateriais que destroem
todo o impulso generoso quando a urgência da necessidade prende
e cega todo o campo da consciência.
Mas isto vale para todos, porque é evidentemente inadmissível
que, a coberto de garantir o dom de si ao qual se sentem charnados, alguns outorguem a parte de leão e deixem os outros asfixiar
num espaço tão ameaçado que a sua liberdade não pode desenvolver-se. Nunca deixámos de repetir que o altruísmo consubstancial ao direito exige, tal como o exercício normal do direito de propriedade, uma constante adaphçilo da distribuição dos bens a situação concreta de todos e de cada um, e que nenhum marco é
imutável quer no domínio público, quer no domínio privado.
Só as pessoas, por isso, podem reivindicar em definitivo um
direito e somente em vista do dom de si que as constitui. O direito
de propriedade, tanto o dos Estados como o dos particulares, tanto
o das colectividades como o dos indivíduos, porque assenta sobre
um fundamento personalista, é pois, por sua própria essência,
autocn'tico e sujeito a revisão na sua expressão concreta, tanto
quanto as circunstâncias o exigem para que os homens obtenham
o espaço de segurança indispensável a sua promoção humana.
É impossível que os cristãos tenham um mínimo de audiência
do lado marxista se não afimarem, sem ambiguidade, estas
exigências espontaneamentereformistas do direito de propriedade
e se não conformarem com elas a sua conduta. Dizemo-lo sem a
mais pequena tentação de bajular as massas. A demagogia é uma
cobardia vil e nada nos repugna mais. A violência, por seu turno,

apenas pode engendrar a violência e acreditamos, com Gandhi,
que não é capaz de instaurar uma verdadeira justiça. Mas existirá
pior violência que a de tomar o Evangelho cúmplice de uma ordem
estabelecida.. . em proveito de uma pequena minoria e em detrimento do maior número? Uma perspectiva personalista do direito
de propriedade exige uma reforma voluntária e imediata das estruturas económicas, na medida em que tal é preciso para assegurar a
íinalidade humana do trabalho. Só assim podemos satisfazer a
justiça e prevenir as inevitáveis violências de uma revolução.
Mas encontramo-nos já muito próximos de uma "vigésirnaquinta hora". Urge não adiar nem um segundo a transformação
planetária em ordem a uma economia humana, a única capaz de
impedir o desencadear da cólera. A mais alta mística é também a
mais apta para transformar o real. É justamente porque o espírito
de pobreza está no coração do Evangelho, tal como está no coração
da Divindade que é uma eterna comunhão de amor, que ele não
deixa de sofrer que um único homem possa ser htrado, pela rniséria, deste poder de se dar que constitui toda a realidade da pessoa e toda a realidade do espírito.
É por isso que se é preciso realmente fazer-se pobre com os
pobres na medida em que há pobres - tanto quanto é possível quando não se foi condenado a pobreza -,e isto não deve nunca ser feito
em prejuízo de uma clara tomada de posição, teórica e prática, em
favor da supressão da pobreza mataial: através da abolição dos
privilégios injustificados que dividem os homens, ligados num
mesmo trabaiho, em dois campos inimigos.
Se a Igreja parecer pactuar, por minimamente que seja, com as
estruturas existentes, então perderá todo o crédito nos meios que
aspira reconquistar para o Evangelho e não lhes deixará outra
esperança que não a oferecida pelo comunismo, que não esconde
a sua intenção de a destruir. Isto n8o quer dizer que seja preciso
a m a m os ricos ao pelourinho. Os ricos são também vítimas de
uma situação colectiva cujas vantagens os impedem de escutar o
grito e ser sensíveis a cólera dos pobres. Não há nenhum motivo
para acreditar que estão empedernidos, insensíveis e voluntariamente rebeldes às exigências do espírito. É a eles que se trata de
re-evangelizar em primeiro lugar, fazendo-lhes tomar consciência
da impossibilidade de admitir duas humanidades antagonistas
diante da Cruz do Senhor.
Muitos deles, ousamos esperá-lo, compreenderão as suas
responsabilidades para com os seus colaboradores-trabalhadores,
se constantemente lhes lembrarmos que são devedores para com o
mundo inteiro - onde cada ser tem o mesmo direito de subsistir por exigência própria de um direito que vai buscar a sua legitimidade ao dom a que está ordenado. Então, os ricos não hesitarão em
fazer da sua empresa uma comunidade de pessoas, tanto co-proprieiários quanto co-responsáveis.
O génio do cristianismo está em ligar indissoluvelmente a propriedade a dignidade, reivindicando-a para todos - sob uma ou
outra forma - como a condição da desapropriação de si, num
mundo que é preciso evitar suportar para o poder amar. Deste
modo, o espíritode pobreza que exclui, em todos, o espírito de possessão mantém o primado e reclama, com tanto mais possibilidade
de alcançar, um razoável desafogo para cada um, denunciando
como impostura criminosa uma caridade que não faça crescer a
santa paixão pela justiça..D
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Depois do meu despedimento, o percurso dos corredores do Estado revelou-se
ainda mais tortuoso. Julgava eu que o capítulo que então se escrevia era
o da paciência - de esperar pela decisão em tribunal e de prosseguir a procura
de um novo poiso. Julgava mal. Para começar, o trabalhador despedido
tem de se transformar em escassos dias num estudioso e conhecedor da lei
que regula estas coisas. Não descurar dúvida alguma, perguntar sempre.
Por exemplo: a data que conta para as prestações do desemprego é a da inscrição
na Segurança Social e não o dia em que a empresa despede o trabalhador
(ao contrário do que todos me diziam).

Desemprego: Nove meses
de uma gestação dificil
»» Miguel Marujo n»

Jornalista; desempregado em 2 W 2 0 0 7 , Inscrito no Centro de Emprego de Alcântara, em Lisboa. Descontei seio anos para a Segurança Social para

poder receber 60 por cento do meu sal8rlo de então; este texto 6 uma versão revista e actualizada de outro publicado na revlsta "Transformar",no33, do F ó ~ m
Abel Varzlm

ui despedido a 4 de Agosto de 2006, com
efeitos a partir de 14 desse mês. A notícia caiu
como uma bomba, para mim e para os que trabalhavam comigo. Precisamente nove meses
depois, a 14 de Maio de 2007, regressei ao trabalho. Uma gestação difícil, esta, quando nos
movemos no pântano de uma legislação ambígua, que abre
a porta a arbitrariedade. O meu caso pessoal interessa como
ilustração, apenas. O que interessa mais é reflectir sobre o
desemprego - e a condição de desempregado. Não o faço de
cátedra, vivi-o na pele. E isso muda tudo. Regressado ao
mercado de trabalho, respirei de alívio. Mas continuo a
achar que o actual regime não confia na pessoa (apesar de
ligeiras alterações legislativas introduzidas desde então), é
iníquo e humilhante e ajuda pouco, muito pouco, quem cai
nas malhas de uma vida sem emprego.
Depois do meu despedimento, o percurso dos corredores
do Estado revelou-se ainda mais tortuoso. Julgava eu que o
capítulo que então se escrevia era o da paciência - de esperar pela decisão em tribunal e de prosseguir a procura de um
novo poiso. Julgava mal. Para começar, o trabalhador despedido tem de se transformar em escassos dias num estudioso e conhecedor da lei que regula estas coisas. Não descurar dúvida alguma, perguntar sempre. Por exemplo: a data
que conta para as prestações do desemprego é a da inscrição
na Segurança Social e não o dia em que a empresa despede
o trabalhador (ao contrário do que todos me diziam). Se a
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empresa não der ao ex-funcionário o papel para essa
Segurança Social, a justificar o despedimento, o trabalhador
deve procurar que os inspectores do Trabalho a obriguem a
fazê-lo. Quando se desconhece este "detalhe", pressiona-se
a empresa, que pode fazer orelhas moucas. A faca e o queijo naquela mão. Sem o modelo para a Segurança Social, não
é possível a inscrição. E os dias a perderem-se.

Perder pelo cansaço Ao contrário do que dizem os nossos
empresários, é fácil despedir neste país. Muito fácil: forja-se
um motivo, qualquer que seja, despede-se a seguir e o trabalhador que conteste se quiser. Mesmo sem razlo, a coisa
segue para tribunal, quando segue, se o trabalhador tiver
meios e paciência. Depois, aguarda. A empresa, quando é
condenada, se for, já ganhou: não teve mais aquele trabalhador, não lhe pagou ordenados e, agora, já ninguém se
lembra. Entretanto, o trabalhador tenta a sua sorte noutro
lado, incluindo o desemprego. Aqui, para além da culpa que
carrega, pode esperar dois meses e meio para receber qualquer subsídio. Sim, leram bem: dois meses e meio (foi o que
esperei). Até para se ser desempregado, é preciso ser-se
privilegiado.
Levar o caso a tribunal pode ajudar a descobrir o estado
da justiça neste país. A espera para que o processo se
processe, se o juízo em causa estiver atrasado, pode chegar
aos quatro anos (sim, sim, no antigo 4"juízo do Tribunal do
Trabalho em Lisboa, em Novembro de 2006 estavam a ser
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marcados casos de 2002 - e três anos volvidos, pasme-se,
ainda não há julgamento nem data prevista para o mesmo!).
A empresa volta a ganhar: uns quatro anos depois, o trabalhador despedido ilegalmente pode esperar ser ressarcido.
Sim, dizem-nos que os tribunais de trabalho são rápidos,
mas não... O trabalhador pode perder pelo cansaço - ou pela
incapacidade de manter o processo. Aliás, até há pouco
tempo, o desempregado tinha de pagar as despesas judiciais.
As regras do desemprego mudaram entretanto em Janeiro
de 2007, anunciou-se em tom sério. Os desempregados têm
de comparecer de 15 em 15 dias, no centro de emprego ou
numa junta de freguesia indicada, e fazer prova de que
andam activamente a procura de emprego. Nas entrelinhas,
estas notícias fazem passar a ideia de que o desempregado éo porque quer, ou porque quer enganar o Estado. Um indigente, é o que ele é, parece soltar-se na voz do pivô alarmado do telejornal ou do povo que o ouve.
Concretizo, da minha experiência: chegava a junta,
mostrava o papel que me mandava comparecer ali até a data
tal, pediam-me a identificação, passavam novo papel com
data marcada para daí a 15 dias - e estava (está) o controlo
feito. Esta obrigatoriedade é iníquia, humilhante.
Todos me dizem que há muito bom desempregado que
não quer fazer nenhum, ou que anda biscateiro a trabalhar e
a receber o subsídio. Que os há, haverá - não é aí que falha
o sistema nem o país perde dinheiro. Não são a maioria,
entre os mais de 500 mil desempregados neste país. E todos
esquecemos que só tem direito a subsídio (e os critérios não
são universais, e as excepções muitas) quem descontou ininterruptamente durante "x" meses - mais de 200 mil não têm
qualquer apoio do Estado, neste momento. O mesmo Estado
que se obriga (ou devia obrigar) a valer a quem descontou,
numa situação que é de fragilidade. Depois: romper o círculo é complicado - não por preguiça, mas porque o mercado
não responde. A gestação de um novo emprego, no meu
caso, levou nove meses. Outros levam mais, muito mais,
como mostram os dados de desempregados de longa
duração. As reuniões que tive no centro de emprego eram
prova disso. E mais uma humilhação, com a vida das pessoas escrutinada qual pequeno "big brother" em frente de
estranhos, cuja única familiariedade era serem desempregados.

técnicos - nem para coisas aproximadas.
O ministro Vieira da Silva falou várias vezes nesta legislatura das fraudes entre desempregados (quando a maior
fraude andava escondida nos corredores de poderosos senhores banqueiros). O senhor ministro, e a classe política
sempre tão zelosa no ataque aos preguiçosos, podia começar
por fazer uma cura de desintoxicação demagógica: ir sem
comitiva e jornalistas atrás as reuniões dos centros de
emprego, com desempregados na casa dos 40 e 50, sem
perspectivas, saber quanto tempo um desempregado espera
pela primeira prestação, da necessidade de comunicar ao
director do centro quando se ausenta da cidade, como se de
um suspeito com termo de identidade e residência se
tratasse. Depois da cura, o senhor ministro estaria mais
habilitado a combater a sério as fraudes das empresas - e dos
desempregados. Mas sem acusar primeiro e ilibar depois. A
presunção de inocência não é coisa para se encher a boca.
Tudo isto tem outros custos, muito mais pesados certamente que as eventuais fraudes de desempregados. É dito e
repetido até a pedra dura ceder: a função pública supostamente improdutiva custa muito ao país. O contrário seria a
excelência do privado. Mas dos incompetentes no privado administradores, directores - ninguém fala, dizem que é
problema de cada uma das empresas. Não é: a partir do
momento que esses senhores despedem alguém ou alguéns,
o Estado passa a cuidar dessas pessoas, com o subsídio de
desemprego, e a arcar com a improdutividade de alguém atirado para a rua porque um qualquer medíocre assim decidiu. A gestão da coisa pública diz respeito a todos. Com dignidade. a

Cura de desintoxicaçflo A solução, dizem-nos, está na
"flexissegurança", que países como a Dinamarca tão bem
aplicam. Mas o discurso político e de empresários parece
carregar as duas primeiras sílabas tónicas - "flexi" - e esquecer tudo o resto. Na Dinamarca, onde o desemprego caiu
para valores residuais, apesar de uma maior desprotecção
laboral, há uma forte componente de apoio social (subsídios,
que em Portugal todos apontam como "culpados") e de
procura activa de emprego. Por cá, o centro de emprego deu-me uma pasta quase luxuosa, cheia de papéis para
preencher com a minha "procura activa" e uma mão cheia de
nada. Nunca recebi uma proposta de emprego, vinda dos
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Uma política de imigração mais aberta - e que seja mais transparente, equitativa
e eficaz - faria maravilhas para desanuviar tensões internacionais. O nosso mundo
aberto está dividido entre aqueles que são livres de circular e aqueles que ainda
estão presos a um lugar. Isso é moralmente errado, economicamente estúpido
e politicamente insustentável. A abertura das nossas fronteiras oferece enormes
oportunidades para todos. O nosso grito para um mundo melhor deveria ser:
"Libertemas pessoas".

Abrir as fronteiras
para libertar as pessoas
»» Phillippe Legrain »» texto adaptado a partir da conciusão do livro nimmigiants:YOUI

mundo mudou drasticamente ao longo dos últimos cinquenta anos. A tecnologia aproximou
pessoas distantes. O individualismo afastou pessoas vizinhas. Estas d i c a s enfraqueceram
simultaneamente a tirania da geografia, que vincula as pessoas a um lugar, e o jugo do nacionalismo, que dita a homogeneidade das pessoas em cada lugar.
Contudo, no nosso mundo cada vez mais livre, continuamos a
agarrar-nos tenazmente a algumas fronteiras. Fronteiras mentais Eles e Nós, pobres e ricos, negros e brancos - bem como fronteiras
físicas: arames farpados, muros fortificados, polícias a patrulhar as
fronteiras.
Os esforços para manter as pessoas de países pobres fora das
nossas fionteiras, enquanto as pessoas ricas circulam livremente,
são urna forma de apartheid global. E, como o apartheid, esses
esforços são crescentemente insustentáveis. O mero peso dos
números é avassalador, e se a nossa consciência não é suficiente
para nos convencer a mudar de rumo, então o nosso interesse
próprio deveria ser sufíciente. Mais de um miMo de imigrantes
ilegais conseguem entrar anualmente na Europa e na América do
Nork. Para travar este fluxo seria necessário um tal grau de crueldade - por exemplo, disparar sobre as pessoas que tentassem atravessar as nossas fronteiras, como na antiga Alemanha de Leste que seria inaceitável mesmo para os cidadãos eleitores mais
implacáveis. Com efeito, a tem dos livres teria de se tomar um
Estado policial. Ao tentar manter os estrangeiros fora, perder-nos-íamos a nós próprios.

O
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Country Needs Themm,2007. Abacus; tradução de Nuno Alves

Seria melhor se as nossas fionteiras fossem completamente
abertas. A liberdade de circulação é um direito humano fundamental. O Artigo 13" da Declaração Universal dos Direitos Humanos
afirma que "toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que
se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país". E
qual é o direito de abandonar o país, se não se pode entrar noutro?
Por que motivo não podem as pessoas atravessar as hnteiras
nacionais em busca de um emprego melhor, para permanecer com
os entes amados, para viver numa sociedade onde as mulheres
gozam de maior igualdade ou onde se pode ser aberíamentehomossexual, para aprender uma nova língua, para saborear uma cultura
estrangeira, ou simplesmente para experimentar algo diferente?
Aliás, por que não encarar a imigração como uma vantagem?
Afinal de contas, nós precisamos dos imigrantes. Precisamos dos
imigrantes para desempenhar os trabalhos que já não aceitamos.
Precisamos dos imigrantes para cuidar dos velhos e dos mais
novos, para permitir que as mães trabalhem e para libertar tempo
nas nossas vidas ocupadas. Precisamos dos imigrantes, porque
estão mais dispostos a mover-se dentro de cada país para onde há
postos de trabalho e mais dispostos a mudar de emprego com as
flutuaç6es da economia. Talvez mais importante, num mundo em
que diferentes perspectivas e novas ideias têm um forte retomo, os
imigrantes tendem a estimular a inovaçh e o crescimento
económico. Basta olhar para cidades cosmopolitas florescentes
como Londres e Nova Iorque. Elas são o futuro.
A contribuição dos recém-chegados é potencialmente vasta masintrinsecarnente imprevisível. Ninguém poderia ter adivi-
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nhado, quando ele chegou aos seis anos de idade aos Estados
Unidos da América como um refugiado da União Soviética, que
Sergey Brin iria ser co-fundador do Google. Quantos potenciais
Brins r! que a Europa, a América do Norte e a Austrália desdenham
ou banem - e a que custo? Em alguns países desenvolvidos, as
políticas de imigração são geralmente baseadas na falácia de que o
governo pode, e deve, escoiher vencedores. Isso é não apenas
injusto, como palpavelmente absurdo. Se tivessem nascido fora do
Reino Unido, um jovem John Prescott, que deixou a escola aos
quinze anos e se tomou vice-primeiro-ministro de Tony Blair, ou
um jovem Richard Branson, que deixou a escola aos dezasseis
para fundar o grupo V i , não teriam entrado no país. Também
teria sido recusada a entrada ao estudante Bill mtes, sem percurso universitário completo. E o pastor de cabras queniano chamado
Barack Obama Sr.? Esqueçam: nada de especial sairá dele.
Permitir que as pessoas entrem e trabalhem legalmente nos
países desenvolvidos teria outros beneficios adicionais. Salvaria
vidas (mais migrantes morreram a tentar atravessar a fronteira
EUA-México desde 1995 que nos ataques do 11 de Setembro).
Eliminaria o contrabando de pessoas. Reduziria a evasão fiscal e
outras manifestações da economia paralela. Acabaria com o
mundo de sombras, medo e isolamento em que vivem os imigrantes ilegais. Reforçaria a confiança no governo e melhoraria a
percepção relativamente ao carácter dos imigrantes. Eliminaria o
incentivo perverso para os imigrantes residirem definitivamente
num determinado país quando muitos prefeririam retomar, ainda
que temporariamente, para o seu país de origem.
Os opositores da imigração alegam que os trabaihadores
estrangeiros sâo a causa de inúmeros males: roubam os nossos
empregos, colocam um fardo insustentável sobre o sistema de
segurança social, apoderam-se do nosso país. Em suma, os imigrantes são encarados como um sorvedouro de recursos e uma
ameaça ao nosso estilo de vida. Estes receios são infundados, mas
não têm que d i t a r na minha palavra. De facto, estas ideias estão
a ser directamente testadas, desde que a Grã-Bretanha, a Irlanda e
a Suéciapermitiram em 2004 a livre entrada a qualquer pessoa dos
oito novos Estados-membros da UE (a Finlândia, Grécia, Itália,
Espanha e Portugal seguiram o exemplo em 2006 e os Países
Baixos em 2007). Todos os setenta e cinco milhões de pessoas da
Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia, Eslovénia,
Estória, Letónia e Lituânia são livres para se deslocarem à Grã-Bretanha e trabalharem. Se os adversários da imigração têm
razão, a Grã-Bretanha deveria estar neste momento inundada de
europeus de Leste e a taxa de desemprego devia estar a disparar.
Mas não está. Talvez um milhão de europeus de Leste tenha entrado no Reino Unido - e metade já abandonou novamente o país. Os
novos imigrantes estão a trabalhar nas fábricas e nas explorações
agrícolas, em hospitais e lares de idosos, em cozinhas, armazéns e
fábricas de embalagem, como empregados de limpeza e empregados de mesa. A maioria fica apenas brevemente. A porta aberta da
Grã-Bretanha é assim uma porta giratória. Longe de causar uma
economia em colapso, os recém-chegados deram-lhe um novo
sopro de vida.
Inevitavelmente, quando se abrem as fronteiras, alguns imigrantes acabam por permanecer - e não há dúvida de que isso pode

causar atrito. Quando pessoas diferentes são colocadas no mesmo
local, os nossos instintos tribais dizem-nos para ver os estrangeiros
com desconfiança. O desconhecido é potencialmente uma ameaça.
Mas o contacto com pessoas diferentes pode também trazer
enormes beneficios sociais, como qualquer pessoa com um parceiro, amigo, colega ou parente pode testemunhar. E receios quanto a uma invasão cultural são totalmente injustificados: a maioria
das pessoas não quer deixar as suas casas temporariamente e muito
menos para sempre. Em qualquer caso, os países desenvolvidos
sãojá países de imigração. Temos de abordar os problemas sociais
e culturais que se levantam e, ao lidar com eles, devemos ter muito
menos dificuldade em dar passos no sentido de uma maior a b a ra. Não estamos destinados a repetir os erros do passado.
"Fazer a pobreza passar à história" é o grito para uma nova geração de activistas a favor da justiça global, liderados pelos agora
conhecidos rostos de Bob Geldof e Bono. As suas principais
reivindicações incluem o comérciojusto, o perdão da divida externa dos países pobres, mais e melhor ajuda dos países desenvolvidos, e acções contra a sida e a corrupção. Mas uma medida que não
está na sua lista poderia ter um impacto maior na redução da
pobreza global do que todas as outras combinadas: uma maior
liberdade de fluxos migratórios internacionais. Os críticos & globalização argumentam que "um outro mundo é possível". Na verdade, é - mas será que os grupos activistas têm a coragem das suas
convicções? Como salienta Dani Rodrik ,se tentássemos criar uma
globalização alternativa, "diminuir as restrições sobre o movimento internacional dos trabaihadores produziria maiores ganhos para
a economia mundial e para os países pobres em particular. Nada
mais se aproxima em termos da magnitude dos beneficios
económicas que esta política geraria". É tempo daqueles que
querem fazer da pobreza história ehntarem os preconceitos
enirincheirados dos eleitores ocidentais e procurarem influenciar
os governos da UE e dos EUA no sentido de libertar as pessoas
("Set people free"). É uma causa para o nosso tempo.
Rodrik estima o beneficio de um esquema de vistos temporános de trabaiho, que aumentasse a força de trabalho dos países ricos em apenas três por cento, permitindo um fluxo de trabaM o r e s (qualificados e não qualificados) de países pobres, por
períodos de três a cinco anos, que seriam posteriormente substituídos por novos influxos de trabaihadores. De acordo com os seus
cálculos, este esquema implicaria um rendimento de 200 mil milhões de dólares anuais para os cidadãos de países pobres, duas
vezes e meia mais do que as actuais ajudas externas dos países
desenvolvidos. Ao retomarem aos seus países, as externalidades
positivas que os imigrantes poderiam gerar localmente - em termos
de experiência, espírito empresarial e capacidade de investimento
- acrescentaria consideravelmente aqueles ganhos.
Uma política de imigração mais aberta - e que seja mais transparente, equitativa e eficaz - faria maraviíhas para desanuviar tensões internacionais. O nosso mundo aberto está dividido entre
aqueles que são livres de circular e aqueles que ainda estão presos
a um lugar. Isso é moralmente errado, economicamente estúpido e
politicamente insustentável. A abertura das nossas fronteiras oferece enormes oportunidades para todos. O nosso grito para um
mundo melhor deveria ser: "Libertem as pessoas".m
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Lembro-me muito bem da sensação de medo do desconhecido, que se agravava pelo
facto de não saber a língua portuguesa, e curiosidade ao mesmo tempo. Foram as
minhas primeiras impressões na terra portuguesa. E muita força de vontade! Estive
a viver numa pensão, conheci muitas pessoas entre as quais estavam algumas que
estavam desiludidas. Mas eu disse a mim própria - eu não vou desistir! Vim para cá
a procura duma vida melhor, deixei lá o meu filhote. Não sei onde fui buscar forças.

Uma ucraniana que chegou
com medo a Portugal
»» Olena Namniyek »» imigrante ucraniana em Portugal h6 olto anos; trabalha no JRS - Serviço Jesuita aos Refugiados

P

assaram quase nove anos desde que eu vim para
ortugal. Há quem possa dizer que é pouco. Mas
se pensarmos que o meu filho mais velho tem
quinze - é metade da vida dele. Para mim estes
anos significaram uma mudança radical em toda
a minha vida, em todos os aspectos. ~ c h que
o já
se pode fazer um certo balanço.
Tudo o que vou escrever, é apenas a minha opinião, opinião
de uma mulher ucraniana. De modo algum não queria que pensassem que tento generalizar as ideias, e transmitir o que acham
todos os imigrantes, ou todos os ucranianos que vivem cá. Nós
temos um ditado: "Quantas são as pessoas, tantas são as
opiniões". É apenas o meu ponto da vista, ou dito duma
maneira melhor, os meus sentimentos. Porque irei falar mais
sobre aquilo que estou a sentir... aquilo que tenho no meu
coração.
Lembro-me muito bem da sensação de medo do desconhecido, que se agravava pelo facto de não saber a língua portuguesa, e curiosidade ao mesmo tempo. Foram as minhas
primeiras impressões na terra portuguesa. E muita força de
vontade! Estive a viver numa pensão, conheci muitas pessoas
entre as quais estavam algumas que estavam desiludidas. Mas
eu disse a mim própria - eu não vou desistir! Vim para cá a
procura duma vida melhor, deixei lá o meu filhote. Durante um
ano e dois meses (o tempo que foi preciso para conseguir trazê10 para Portugal) chorei quase todos os dias de saudades. Por
isso, com certeza, vou conseguir encontrar a felicidade! Era
assim que eu pensava.
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Não sei onde fui buscar as forças. Porque logo a seguir
chegou outra sensação - solidão. Eu ainda tive sorte, porque
vim com o meu marido. Aos domingos (trabalhava como
empregada interna) podia falar com ele. Um dos problemas dos
imigrantes de Leste é a ausência completa de redes familiares
de apoio. Não há ninguém por perto com quem possamos contar nos momentos mais difíceis.
Nesta altura conhecemos as pessoas, os portugueses, que
tiveram um papel importantíssimo e imprescindível na nossa
vida. Graças a estas pessoas eu voltei a acreditar que tudo vai
correr bem. Nunca conseguirei agradecer-lhes o suficiente pela
ajuda e pelo apoio que nos deram. E nunca esquecerei!
Também porque graças a elas com o tempo libertei me de algumas ideias erradas.
Inicialmente não estava a perceber porque é que toda a gente
soma e era tão simpática. Parecia me falso. Como é que é possível que as pessoas que não me conhecem de lado nenhum me
perguntem como é que eu estou? E depois nem esperam pela
minha resposta, viram as costas e vão embora? Mais tarde
cheguei a conclusão, que é apenas uma maneira de cumprimentar, sem intenção de me ofender.
Mas há alguns pormenores aos quais até hoje não me consegui habituar. Um escritor clássico russo numa das suas obras
escreveu "Felizes não observam o relógio". Para nós isso significa que as pessoas, quando estão felizes, não tomam conta do
tempo. Tenho a sensação, que os portugueses em geral são
muito felizes, porque a pontualidade, na verdade, não é o ponto
forte deles. Não falo só, de chegar a hora certa, mas também,
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por exemplo, sobre a "pontualidade"na tomada de decisões, no
cumprimento dos prazos. As ideias inovadoras e a criatividade
não faltam. O mais difícil é a concretização.Toma se frustrante
aguardar as decisões das instituições responsáveis durante
meses.. , Penso que é mais a questão de organização interna e
da responsabilidade. No serviço, onde trabalho, brincam comigo, dizem que sou o fruto do "regime soviético". Sinceramente
acho que esta mentalidade faz um pouco falta, porque se vê o
processo mas não se vê o resultado final.
De certeza, algumas pessoas vão dizer: se está a criticar,
porque não vai para o país dela? Mas acho que não seria sincera, se do meu ponto de vista não falasse sobre dificuldades e
falhas e me limitasse a falar só sobre as coisas bonitas e
agradáveis que são imensas neste país maravilhoso. Eu estou
apaixonada por Portugal! O povo simpático e aberto, clima
espectacular, paisagens lindíssimas, tranquilidade e segurança,
que estou a sentir, e há muito mais que me liga a este país.
Aqui nasceu o meu segundo filho. Um "luxo", que provavelmente nunca poderia ter tido se não viesse para cá. Quando
oiço os portugueses e os meus compatriotas a queixar-se das
dificuldades (sistema de saúde, de educação, mau governamento etc.), compreendo que cada um quer melhor do que
aquilo que tem, mas só em comparação é que se pode chegar
as conchsões certas. Posso dizer que, em geral, o meu balanço
é muito positivo. Não me lembro de uma única vez de lamentar de ter escolhido Portugal como segunda pátria. Ao mesmo
tempo, não deixo de sentir saudades da família, que ficou na
Ucrânia, Um pouco, personalidade dividida. Isso apenas prova

que o processo de integração numa sociedade diferente não é
fácil.
Nos dois últimos anos notou-se uma diminuição muito significativa da população de imigrantes dos países de Leste. Os
motivos de regresso são vários. Há quem não conseguiu integrar-se bem na sociedade portuguesa e voltou para o país de
origem ou foi a procura de felicidade noutras terras. Há quem,
pelo contrário, atingiu os objectivos pretendidos da vinda para
Portugal e regressou para continuar a vida na sua terra natal.
Quando me perguntam sobre o meu projecto da vida, costumo responder que, pelo menos nos próximos anos, a minha
família não está a pensar voltar para Ucrânia. O futuro mais distante poderá corrigir os nossos planos, nunca se diz nunca! Mas
por enquanto vamos continuar a nossa "luta", porque a vida
dum imigrante é sempre uma luta. Eu, tal como muitos portugueses, também sinto que a vida em comparação com dois três anos atrás, tomou-se mais complicada. Hoje em dia, por
exemplo, a prestação da nossa casa é maior do que o meu
vencimento. Mas estou muito feliz por ter conseguido comprar
casa própria, onde construí um pedaço da Ucrânia, com os nossos hábitos e tradições. A começar por exemplo já da entrada,
onde nós costumamos tirar os sapatos da rua e calçar os chinelos de quarto. Na minha terra diz-se: "Não está limpo onde se
limpa, mas onde não se suja."
Há coisas que não queria perder e queria que os meus filhos
aprendessem. Porque apesar de adorar viver em Portugal, apesar de ter pedido a nacionalidade portuguesa, continuarei a ser
uma ucraniana para o resto da minha vida!8
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A compreensão do mundo actual requer a análise simultânea da Sociedade

e111Rede e dos seus desafios e conflitos. Continua válida a regra:
"onde há dominação há resistência", mas é necessário um esforço
para identificar quem são os desafiadores dos processos de dominação
implementados pelos fluxos imateriais, porém poderosos, da Sociedade em Rede.

Tecnologias de informação
e comunlcaçao
e novas dinamitas
de construção social
»» Maria do C ~ Tostão
U
»» Texto da Intervenção na Sessão de Estudos do Metanóla, de 23 e 24 de Fevereiro de 2008, realizada em Camarate (Loures), sobre o tema
"O Exercício do Poder nas Democracias Modernas"

Sociedade em Rede é a nova estrutura
social da Era da Informação. É constituída
por redes de produção, poder e experiência,
que constroem a cultura da virtualidade nos
fluxos globais que transcendem o tempo e o
espaço.
Como qualquer outra estrutura social, tem contradições,
conflitos e desafios de formas alternativas de organização
social.
A compreensão do mundo actual requer a análise
simultânea da Sociedade em Rede e dos seus desafios e conflitos. Continua válida a regra: "onde há dominação há
resistência", mas é necessário um esforço para identificar
quem são os desafiadores dos processos de dominação
implementados pelos fluxos imateriais, porém poderosos, da
Sociedade em Rede.

Globalizaçiio e ascensilo da comunicaçiio interactiva
multimodal A Internet é uma velha tecnologia, desenvolvida em 1969, mas só na última década passou a ser acessível
a 1 bilião de utilizadores. As comunicações móveis explodiram alcançando os 2 biliões de utilizadores de telemóveis
em 2006 em contraste com os 16 milhões de 1991. Mesmo
tendo em conta as diferenças entre regiões desenvolvidas e
regiões pobres, há uma elevada percentagem da população
mundial que tem acesso as comunicações móveis, as vezes
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em regiões onde nem há electricidade, mas que dispõem de
cobertura de rede e de alternativas para o carregamento de
baterias. As redes sem fios e as redes wimax impulsionam a
criação de comunidades ligadas em rede. A difusão da
Internet móvel, da comunicação digital e a grande diversidade de equipamentos e de software permitiram o desenvolvimento de redes horizontais interactivas de comunicação que estabelecem ligações locais e globais em tempo
real.
As sociedades em rede baseiam-se: no acesso cada vez
mais generalizado e veloz a Internet; na rede global de
comunicações horizontais que inclui trocas multimodais, de
mensagens interactivas, síncronas e assíncronas; e na convergência entre a Internet e as redes móveis de comunicações, o que permite ampliar a capacidade de difusão e
interacção.
Ao apropriarem-se das novas formas de comunicação, as
pessoas vão criando as suas próprias redes e sistemas de
comunicação em massa via sms, blogues, vlogues, podcasts,
wikis, fóruns, etc. Além disso, as redes de partilha de dados
e as soluções p2p (i.e. peer-to peer), tornam possível a circulação e reformulação de qualquer conteúdo em formato
digital.
Em Outubro de 2006, o Technorati registava 57.3 milhões de blogues. São criados todos os dias 75.000 novos
blogues. Há cerca de 1.2 milhões de posts diários, 50.000
actualizações de blogues por hora. Ainda, Segundo o
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Technorati, a Blogosfera duplica a cada 6 meses. É um
espaço de comunicação internacional e multilingue.
Apesar de haver grande quantidade de partilha de informação nesta modalidade de comunicação interactiva em
massa, corre-se o risco de ela se tomar numa espécie de
autismo electrónico. Um post na Intemet, pese embora a
intenção do seu autor, é semelhante a uma mensagem engarrafada a deriva no mar da comunicação global. Uma mensagem susceptível de ser recebida e (re)processada de forma
imprevisível e nem sequer desejada.
Cresce o uso massivo de redes horizontais de comunicação a escala global. Agora evoluem também as estações de
rádio, as redes locais de televisão, os telemóveis e a produção e distribuição de áudio e vídeo digital. Na base deste
desenvolvimento estão a difusão crescente de IPTV e
WEBTV , vídeo p2p, streaming , vlogs e uma panóplia de
software que permite o florescimento de comunidades online e MMOGs (Massively Multiplayer Online Games).
Os meios de comunicação tradicionais também usam
blogues e redes interactivas para distribuir conteúdos e
interagir com as audiências, misturando os modos horizontal e vertical de comunicação, e há TVs por cabo, que são
alimentadas por soluções de produção autónoma de conteúdos e usam meios digitais para produzir e distribuir.
O aumento da interacção entre redes de comunicação
horizontais e verticais não significa que os meios de comunicação tradicionais venham a sobrepor-se as novas formas
autónomas de produção e distribuição de conteúdos. Traduz
antes o processo contraditório que precede o nascimento de
uma nova realidade mediática, cujos contornos e efeitos
serão, decididos através de lutas entre os poderes económico e político, uma vez que os proprietários das redes de telecomunicaçõesjá se vão posicionando para controlar o acesso e o tráfego, estabelecendo parcerias e seduzindo potenciais utilizadores.
Estamos numa nova era da comunicação, que utiliza
novos meios, cuja estrutura se baseia em computadores e
redes, cuja linguagem é digital e cujos emissores e receptores são globais e interactivos. Estes meios não determinam
os conteúdos, nem os efeitos das mensagens, mas tomam
possível a diversidade ilimitada de produção de conteúdos,
a autonomia alargada do fluxo da comunicação, a construção e reconstrução da informação local e global a cada
momento.
Por outro lado surgem novas condições da insegurança
global, que Zygmunt Bauman, referencia como "medo líquido". "Vivemos agora - como já vivíamos antes do colapso
nas bolsas de valores, do 11 de Setembro ou do Katrina num estado de medo permanente e incurável. Medos
emanam de absolutamente qualquer coisa: falta de estabilidade no trabalho, constantes mudanças nas regras do jogo
da vida, fragilidade nas parcerias, falta de reconhecimento
social, ameaças de epidemias, comidas cancerígenas, possibilidade de ser excluído do mercado, ameaças a segurança
pessoal nas ruas. Os medos são muitos e diferentes entre si,
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mas eles alimentam-se uns aos outros,formando um estado
de espírito que só pode ser descrito como "insegurança
geral".
Castells caracteriza a nossa sociedade como "sociedaderede", em que tudo está articulado de forma transversal, e há
menos controle das instituições tradicionais. "Cresce a ideia
de que as instituições tradicionais da sociedade, Estado e
Família já não funcionam. Então, todo o nosso chão se
move ao mesmo tempo. Primeiro as pessoas pensam que os
seus governos não as representam e não são confiáveis. (...)
Segundo, pensam que o mercado vai bem para os que ganham, e mal para os que perdem. Como a maioria perde, há
uma desconfiança do que a lógica pura e dura do mercado
possa proporcionar-lhes. Terceiro, estamos globalizados,
isso quer dizer que o nosso dinheiro está em algum fluxo
global que não controlamos, que a população está sujeita a
pressões migratórias muito fortes, de modo que é cada vez
mais dificil encerrar as pessoas numa cultura, ou em fronteiras nacionais."
Comunicação interactiva multimodal e contra-poder
Paralelamente a crise de legitimidade política, assistimos ao
crescimento de movimentos sociais de natureza vária, com
propostas e valores diferentes, agindo contra o que se designa frequentemente por globalização. Muitos apresentam-se em defesa dos direitos das mulheres, das crianças e das
minorias, opõem-se ao consumismo, em defesa de uma
visão holística do ambiente e de modos de vida alternativos.
Em muitas regiões do planeta, a identidade, religiosa,
étnica, territorial ou nacional, tomou-se fonte de inspiração
para projectos alternativos de organização social e das instituições. Muitas vezes os movimentos sociais e os de
insurgência política reafirmam os valores tradicionais da
religião, da família, da nação, etc., que julgam terem sido
traídos pelas instituições que, segundo eles, deveriam promovê-los.
Os movimentos sociais podem ser ou progressistas, ou
reaccionários, ou alternativos. Seja qual for o caso, propõem
acções colectivas com o objectivo de mudar os valores e os
interesses institucionalizados na sociedade, o que implica
também a mudança das relações de poder. Estes movimentos são uma "peça do mobiliário" da sociedade e adoptam
valores e formas de organização específicas e direccionadas
para o tipo de sociedade em que se inserem, caracterizando-se por uma grande diversidade cultural e política ao nível
mundial.
Actualmente, as relações de poder estão estruturadas
numa rede global e os movimentos sociais também agem
nessa estrutura de rede global lutando pela transformação
das mentalidades, usando os processos de comunicação
global. Pensam Iocalmente, enraizados no seu meio social,
para agir globalmente, confrontando os poderes, onde quer
que eles estejam.
Sem dúvida existe uma longa história de activismo e os
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movimentos não esperaram pela chegada Internet para actuar, mas a comunicação interactiva multimodal global oferece meios extraordinários aos indivíduos e aos movimentos
sociais para a construção da sua autonomia e para o confronto com as instituições. Os movimentos sociais não são
filhos da tecnologia, e esta não é só uma ferramenta. É também um meio, é uma construção social com implicações
próprias.
Os novos meios de comunicação digital constituem a sua
mais decisiva forma de organização, em contraste com as
formas tradicionais dos partidos, sindicatos e outras associações típicas da sociedade industrial. Estes actores sociais
evoluem agora para um novo modelo construído na base da
rede mundial de comunicações. Para os novos movimentos
sociais a Internet fornece plataformas essenciais para o
debate, para os seus modos de actuação e é também uma
poderosa arma política.
Mas os movimentos sociais não existem só na Internet.
As rádios locais e as estações locais de televisão, os grupos
autónomos de produção e distribuição de vídeo, as redes
p2p, os blogues e os podcasts, vlogs, etc. constituem uma
panóplia de meios interactivos que ligam os vários movimentos entre si, bem como os vários actores sociais e a
sociedade no seu todo, agindo, assim, em todo o espectro
cultural.
Além disso, estes movimentos, na sua extensa diversidade, enraízam-se nas realidades locais levando a cabo
acções presenciais. Quando agem, mobilizam-se para locais
específicos, tendo muitas vezes como alvo os mesmos
lugares onde se reúnem as instituições poderosas, como no
caso das manifestações realizadas, nos mesmos locais onde
decorrem as reuniões do G8, do FMI, etc.
Portanto, o espaço dos novos movimentos sociais da era
digital não é o espaço virtual, é a conjugação dos espaços
onde flúi a comunicação com os locais onde os factos acontecem e as pessoas são convocadas para estar realmente.
É assim que os movimentos sociais escapam a estarem
confinados e a fragmentação, evitando a virtualidade e a
morte, mantendo a sua experiência local e a territorialidade
das lutas como fundamentos materiais dos seus objectivos,
restaurando o significado das dimensões tempo/espaço da
nossa existência, apostando em ambas as vertentes: lugar e
interacção. Ou seja, construindo redes de significado, por
oposiçiío a redes de instrumentalização.
Tendências actuais da utilização da comunicação interactiva multimodal 1. Os movimentos globais contra as corporações globais da Internet como a rede de comunicações
construída em torno da Indymedia e as redes suas associadas.
2. A utilização de acções directas com carácter simbólico
contra os locais de poder para causar impacto nos media e na
opinião pública.
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3. A construção de redes autónomas de comunicação para
desafiar o poder da indústria global e da governamentalização dos media, como é o caso da Itália, com as rádios piratas
e as estações de televisão de rua , para contrariar o
monopólio de Berlusconi sobre os sectores público e privado de televisão. Ou a difusão do activismo de bairro feita
por TVs como a Zalea TV em Paris, a Okupem les Ones em
Barcelona, a TV Piquetera em Buenos Aires etc.

4. O desenvolvimento de formas autónomas de organização
política durante as campanhas eleitorais, incluindo a angariação de
fundos a mobilização de voluntários e o apelo ao voto. (ex. EUA)
5. As mobilizações políticas instantâneas através do uso
do telemóvel e com recurso a Internet, tornam cada vez
mais difícil aos governos esconderem ou manipularem a
informação. A tentativa de manipulação é imediatamente
denunciada, e os poderes desafiados na rua através de manifestações espontâneas, convocadas por todos para todos,
sem uma central coordenadora, mas com objectivos comuns,
muitas vezes exigindo a demissão dos governantes. (O caso
mais dramático foi a derrota eleitoral do Primeiro Ministro
José Maria Aznar, em Espanha, em 14 de Março 2004).
6. A capacidade dos cidadãos comuns para distribuir gratuita e horizontalmente informação e conhecimento. Em
Dezembro de 2005 teve lugar no Canadá a 1" Conferência de
Activismo Móvel, que reuniu activistas de todo o mundo
para partilhar experiências, competências, utilitários e tácticas sobre o novo modelo de activismo sócio-político.
7. As redes de investigação e acção já estão lançadas,
como é o caso de "Our Media /Nuestr@s Medios" - "uma
rede global de activistas e académicos que apoia os meios
alternativos, os cidadãos e as comunidades", e que, desde o
ano 2000, difunde software, pesquisas e ideias produzidas
pelos novos movimentos sociais da Era da Informação.

Conclusties 1. Os governos podem vigiar, mas não podem
controlar a Internet.
A gestão da visibilidade na esfera pública mediática
transformou-se na preocupação de qualquer instituição,
empresa ou organismo. Mas o controle da imagem pública
exige meios que sejam controláveis e a Internet não o é, por
isso os poderes a temem.
2. O acesso à Internet não é o principal factor de exclusão. Os
factores de exclusão social mais determinantes são o acesso ao
trabalho e antes disso, o nível educacional, porque sem educação
a tecnologia não serve para nada. Na Sociedade da Informação o
mais complicado não é saber navegar, mas saber onde ir, onde
procurar o que se precisa e o que fazer com o que se encontra.
Isso exige educação.A Internet amplia o mais antigo fosso social:
o nível de educação dos indivíduos.
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3. Na Era da informação as divisões sociais caracterizam-se
pela hgmentação entre produtores de informação e mão-deobra genérica substituível; pela exclusão social de um segmento
significativoda sociedade formado por indivíduos "descartáveis"
cujo valor como trabalhadoreslconsumidores já está desgastado
e cuja importância como pessoas é ignorada; e pela separação
entre a lógica de mercado das redes globais de fluxos de capital
e a experiência humana da vida no quotidiano. Assim, as relações
de poder, os jogos estratégicos, a representação e a liderança personalizada tendem substituir a mobilização ideológica e o controlo partidário, característicos da era industrial.

4. O sociólogo polaco, Zygrnunt Bauman, fala de uma
"sociedade líquida" que é cada vez mais globalizada, onde tudo
muda constantemente, o que pode aumentar o sentimento de
insegurança. "Os medos estão agora dz$sos, espalhados e
indefinidos. Isto é o que os toma tão assustadores e de dijicil
eliminação. Essa característica "líquida" do medo transforma-o
em capital político e comercial que os políticos e as empresas
são tentados a reverter em algo lucrativo. " (. ..)"
5. Castells caracteriza-a como "sociedade-rede",em que tudo
está articulado de forma transversal, e há menos controle das
instituições tradicionais.
Os estudos de Castells indicam que quanto mais um indivíduo
tem um projecto pessoal de autonomia (pessoal, profissional,
político, de comunicação), mais utiliza a Internet e vice-versa quanto mais utiliza a Intemet, mais se toma autónomo em
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relação ;is normas sociais e as instituições. A Internet, ao permitir o acesso a toda a informação, toma-se um instrumento chave
para a autonomia, mas simultaneamente faz aumentar as
incertezas.
6. Com base neste paradigma cultural e tecnológico, os
movimentos sociais da Era da Informação utilizam intensamente
os meios de comunicação interactiva multimodal, embora também intervenham junto dos mass media para influenciar a
opinião pública em larga escala. Sem estas condições favoráveis,
estes movimentos não poderiam ser concebidos, nem ter as
dimensões e o impacto que hoje têm.
7. A hstração pode ser maior devido a distância entre as possibilidades teóricas de participação e as que se exercem na prática, porque há um desfasamento entre a capacidade tecnológica e
a cultura política. (. ..) "Opmblema é que o sistemapolítico não
esta aberto a participação e ao diálogo constante com os
cidadãos, a cultura de autonomia, portanto as tecnologias só
distanciam ainda mais a política dos cidadãos."
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Que lugar têm os outros na vida de um monge que, por definição, é um solitário,
ainda que viva em comunidade? Ou, reformulando a questão: qual é o lugar do
monge na construção da cidade quando, por vocação, é chamado a viver no deserto?

A solidão como lugar
para o outro experiência
monástica
=

»» C ã r l 0 ~
Antunes »» padre da diocese de SantarBm actualmente noviço na comunidade do mosteiro clsterciensede Santa Maria do Sobrado, Galiza

Intróito

E

m Portugal, e talvez não só, quando olhamos
para um mosteiro - na generalidade vazios - ou
o visitamos, imaginamos que, se eventualmente ainda existisse gente que os habitasse,
seriam tão medievais como as próprias construções. Pois eu vivo num desses mosteiros,
cujas
primeiras construções remontam ao século XII, mas
.
.
garanto que já não vive aqui nenhum monge dessa época,
tendo mesmo alguns de nós, entre os quais me incluo, nascido depois do Concílio Vaticano 11. Também posso garantir
que nenhum de nós nasceu aqui, nem aqui foi deixado pelos
seus pais; na generalidade entrámos no mosteiro depois de
percorridos outros "caminhos".
Já não posso garantir que entre nós nlo exista alguma
"loucura"; mas, essa, vivemo-la com gozo. Quando se entra
na vida monástica, mais do que ~ ~ t a r - uma
~ o rdeterminada
ordem religiosa, opta-se por um mosteiro, uma comunidade
concreta. O texto que se segue surge no contexto de uma
experiência, ainda curta, no seio da comunidade do Mosteiro
cisterciense de Santa Maria do Sobrado, na Galiza.
Convocados para o deserto Que lugar têm os outros na
vida de um monge que, por definição, é um solitário, ainda
que viva em comunidade? Ou, reformulando a questão: qual
e o lugar do monge na construção da cidade quando, por
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vocação, é chamado a viver no deserto? Importa esclarecer
desde já que viver no deserto, mais do que referir um lugar
físico, é a possibilidade de o monge entrar no deserto que o
habita. No entanto, para que seja possível entrar no seu
próprio deserto, o monge tem necessidade de criar um distanciamento face ao ruído da cidade, procurando um lugar
onde lhe seja possível fazer a experiência da solidão e do
silêncio.
O monge não vai ao deserto para fugir da cidade e da sua
complexidade, vai para criar uma distância crítica, vai ao
deserto na busca de uma nova forma de cidadania. A decisão
da partida é vivida como resposta a um chamamento - vivido como inquietude - que sente dentro de si, é uma resposta
dada na fé, sustentada por uma Presença que o convida a
desinstalar-se e a ir mais longe. Parte como peregrino. Vai a
procura. Vai-se ao deserto por paixão, movido pelo desejo,
intuindo uma vida mais livre.
Tal como a Jesus, só o Espírito nos pode levar ao deserto
(Cf. Mc 1,12); leva-nos aí para travarmos uma luta com os
"demónios" - aqueles que levamos dentro de nós como força
de escravidão. Só aí, desde dentro, pode nascer o Homem
Novo, aberto ao Sopro renovador do Espírito que o habita
desde sempre como força criadora. O deserto surge, assim,
como possibilidade de libertação. É por isso que, mesmo
sendo um lugar rude, solitário e onde o silêncio é muitas vezes
experimentado como um abismo, se torna irresistível. A pedagogia própria do deserto está no apelo constante a escuta.

-
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A arte da escuta Sobre a vida monástica - sempre tâo difícil de
definir - pode dizer-se que é uma longa, permanente e paciente
aprendizagem da arte da escuta. O monge assume-se como um
peregrino disponível para acolher os caminhos que lhe são revelados numa escuta atenta: escuta do seu próprio coração,
escuta da Palavra que se fez História na pessoa de Jesus, escuta
da multiplicidade das vozes dos homens e mulheres do seu
tempo.
Estes níveis de escuta não são, em realidade, separáveis nem
passíveis de hierarquizar.A escuta não é um exercício fragmentário, mas integrador, ainda que sob a forma de profundo questionamento. O que é, então, escutar? São Bento dá início ao
prólogo da sua Regra com estas palavras cheias de beleza:
"Escuta, filho.. . inclina o ouvido do teu coração.. .'I'
Parafraseando São Bento, diria que a escuta é este inclinar-se do
coração diante do desconhecido, quer seja o desconhecido que
nos habita, quer seja aquele que, sendo exterior, já não nos é
indiferente. Quando inclinamos o coração já não pressentimos
nada de ameaçador; fazemo-lo com confiança.
A escuta, acto infinitamente mais totalizante e profundo do
que um simples ouvir, situa-se ao nível do coração, é, portanto,
um genuíno movimento de amor. A escuta pode ser desconcertante e levar-nos a uma experiência de grande vulnerabilidade.
O mundo em que vivemos e o nosso próprio "mundo" interior para quem vive atento, realidades inseparáveis - falam múltiplas
linguagens e evidenciam desarmonias.
Imporia viver esta fiagilidade, ainda que assuma a forma de

impotência e, diria mesmo, há que aprofundá-Ia como possibilidade de desconstrução de falsos conceitos e dogmas, a partir dos
quais nos habituámos a viver e nos quais, acriticamente, nos
apoiamos. A escuta, em última análise, pode levar-nos a uma
experiência de vazio de Deus - experiência, ao mesmo tempo,
dolorosa e decisiva para um aprofundamento da fé onde haja
lugar para a compreensão da descrença. A escuta é, por sua
própria natureza, anti-idoláfica, recusando assim todas as formas
de dogmatismo e de fundamentalismo.
A experiência do vazio ou da noite como experiência de fé,
ajuda-nos a colocarmo-nos naquele que creio dever ser o lugar
dos crentes no mundo: lado a lado com todos os homens e mulheres, com a clara consciência que todos partilhamos a mesma
História, as mesmas questões fundamentais e, face ao futuro,
um não saber radical. Assumirmo-nos assim, faz-nos peregrinos entre os peregrinos ou peregrinos que desafiam os já cansados para se fazerem de novo ao caminho. Talvez aí possamos
cantar todos com Luis Rosales: "De noite iremos, de noite,/
sem lua iremos, sem lua;/ para encontrar a fonte1 só a sede nos
alumia".

Peregrinar ao coraçilo Assumir-se peregrino é, antes de mais,
aceitar peregrinar ao próprio coração. Só a partir daí podemos
caminhar com outros como experiência de autêntica fraternidade. A atenção ao próprio coração e aos seus movimentos
como possibilidade de um progressivo auto-conhecimento é
uma das tarefas essenciais no caminho monástico.
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Todos nós, no decorrer da nossa história, em muitos momentos fomos feridos. Como resposta defensiva a estas situações
fomos encontrando, ainda que inconscientemente, os nossos
próprios mecanismos de protecção; estes permitiram-nos
"sobreviver",mas a partir de uma ilusão, de uma não verdade no
olhar sobre nós e sobre os outros, transformando-se assim em
obstáculo no acesso ao nosso eu profundo e, como consequência, no acolhimento confiante e gratuito do outro.
Estes mecanismos de protecção são identificados, por exemplo, como medos, inseguranças ou falsas seguranças, e, ate
mesmo, bloqueios. Peregrinar ao coração - entrar no deserto - é
tantas vezes um processo doloroso, porque marcado pelo encontro com estes "fantasmas" que nos habitam. No entanto, o
afrontar esta realidade é condição de acesso ao nosso eu profundo, "lugar" da nossa identidade de seres criados à imagem e
semelhança de Deus, "lugar" a partir do qual nos experimentamos em harmonia com o Todo, e por isso, "lugar" onde nos sentimos livres.
Só a partir daqui é possível o encontro autêntico com o
outro, é possível a escuta. A solidão e o silêncio, compaginados com a vida fraterna, são o contexto favorável que o
monge procura para a realização desta peregrinação interior. No programa de vida cisterciense, solidão e vida fraterna coexistem em equilíbrio como dimensões que se
fecundam mutuamente, requerendo sempre uma grande
vigilância para que uma não anule a outra. Ainda que de
forma redutora, diria que a relação potencia a revelação das
nossas próprias feridas e na solidão acontece a grande luta
de as afrontar.
O outro, particularmente aquele que nos parece mais estranho, aquele que é mais diferente, é frequentemente o mais revelador das nossas próprias sombras e, por isso, o mais decisivo
do ponto de vista do crescimento pessoal. As feridas que trazemos em nós, fazendo-nos sofrer, a nós e àqueles que connosco
se relacionam, contêm em si um potencial imenso de vida quando, precisamente, a partir daí, nos abrimos à infinita ternura de
Deus.
A fragilidade, na experiência do encontro com Jesus, é o
lugar privilegiado da Graça. Zaqueu testemunha-o de forma
muito expressiva: "Senhor, vou dar metade dos meus bens aos
pobres e, se defraudei alguém em qualquer coisa, vou restituir-lhe quatro vezes mais". (Lc 19,8) Quando entramos na nossa
sombra e aí nos experimentamos amados tal como somos, o
nosso coração convertido pela misericórdia dilata-se para além
de todas as fronteiras. A partir da sua própria fragilidade - que
o monge necessariamente tem que acolher no seu processo
espiritual - caem as desconfianças face ao diferente ou ao
desconhecido, o outrojá só pode ser meu irmão ou minha irmã.
"Aí não há grego, nem judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo que é tudo e está em todos"
(Col3,ll).
O monge não tem medo de assumir a sua própria pobreza
interior, bem pelo contrário, porque é precisamente aí que a
compaixão de Deus deixa a sua marca indelével - fonte inesgotável de alegria. Sendo a solidão o lugar decisivo para o acon42 viragem

tecer deste processo, o monge sabe que pode contar sempre com
um irmão, aquele que o acompanha espiritualmente, e que entra
na sua vida como mediação desta mesma compaixão.
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Vida marginal vida profética O monge, chamado a habitar o
seu próprio deserto como fonte inesgotável de vida, ama a
cidade e os seus concidadãos. Como discípulo de Jesus, o
monge sonha com a cidade onde todos tenham prazer em habitar
a sua própria "casa", onde todos tenham lugar à mesa, onde
todos se sintam acolhidos e andem pelas ruas sem medo. O
monge, na visão do Apocalipse, já vê a sua cidade: "Vi, então,
um novo céu e uma nova terra (...) Esta é a morada de Deus
entre os homens. Ele habitará com eles; eles serão o seu povo e
o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará
todas as lágrimas dos seus olhos; e não haverá mais morte, nem
luto, nem pranto, nem dor." (Ap 21,1a.3-4)
Esta cidade nova já está presente nas nossas cidades, ainda
que desfigurada, ainda que não visível para um olhar desprevenido. Os monges assumem um estilo de vida marginal precisamente porque acreditam na possibilidade, para o aqui e o
agora, desta cidade nova. Sabem que o Homem Novo só pode
surgir desde o mais íntimo de cada um e, por isso, dia após dia
não cessam de peregrinar até aí, sempre disponíveis para se
deixarem questionar. Assumem um estilo de vida frugal, pobre,
despojado. Sabem, pela sua própria experiência referenciada à
pessoa de Jesus, que é a partir da fragilidade, do mais débil, do
mais pobre que pode surgir a nova cidade. Vivem sustentados
por uma Palavra, vivem do que não vêem, porque só quem consegue olhar o invisível pode ser construtor desta cidade. Todos
os dias partem o pão em memória de Jesus, partem-no entre si e
com quem estiver com eles, seja quem for, porque as mesas da
nova cidade são abertas e sobre elas há pão para todos. Fazem
da sua casa um lugar de acolhimento incondicional. Todos, sem
qualquer excepção, são bem-vindos ao mosteiro. Se privilegiamos alguém são necessariamente os que sentem que não têm
lugar na cidade.
S. Bento deixa claro na sua Regra que os hóspedes devem ser
recebidos como o próprio Cristo e que haja especial cuidado e
solicitude no acolhimento dos pobres e peregrinos2."O mosteiro
deveria estar especialmente aberto para as pessoas que necessitam de descansar da carga da sua vida, da sua doença, da sua
angústia, da sua solidão. (.. .) Estar aberto para as pobrezas
humanas (. ..) [para as] pessoas que se esqueceram do que é ser
tratado com respeito e carinho (. ..) pessoas que buscam uma
razão para seguir em frente e para acreditarem em si mesmas.
Mas para isto faz falta que os monges e monjas nos sintamos
parte desta humanidade ferida e sejamos capazes de mostrar a
nossa própria debilidade como o lugar onde se realiza a salvação
de Deus (. ..) fazendo da nossa carência oferta de vida."'
Os monges não têm soluções para os grandes problemas da
humanidade, tão só, como discípulos de Jesus, desde o mais
fundo das suas entranhas, implicando a vida toda, procuram, na
constante aprendizagem da vida fraterna, viver uma resposta
entre outras respostas, que permita tornar mais visível a cidade
transfigurada já presente. Os monges não sgo ingénuos no seu
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olhar e sabem que há muito sofrimento nas nossas cidades.
Tantas vezes a sua oração é um grito de indignação, grito de
comunhão com os humilhados, com os explorados, com os
excluídos do acesso a uma vida digna. "Em Jesus se nos revela
que (. ..) a dor do mundo é a paixão de Deus e que, em consequência, a paixão por Deus tem que ser inseparavelmente a
paixão por este mundo. Aquele que sente passar pela sua pessoa
o dinamismo da ressurreição é um apaixonado das novas possibilidades desta terra e converte-se num criador de realidades
inimagináveis."4
Para que a vida tenha sentido no deserto, o monge sabe que
não pode viver alienado face a História. É precisamente nesta
fronteira que ele pode assumir com toda a intensidade o seu
carisma profético, tanto no meio do mundo como no interior da
vida eclesial. "Parece-me que a todos os mosteiros chegam pessoas que, por diversos motivos, se sentem marginalizadas, julgadas, silenciadas, não respeitadas, excluídas da vida eclesial
por diversas pobrezas, opções, dúvidas (. ..) Pessoas que se sentem asfixiadas pelo dogmatismo e que, com razão ou sem ela,
buscam um espaço onde se possam sentir acolhidas, respeitadas,
salvas, membros da Igreja. Os mosteiros têm que ser esses
lugares onde se faça visível a oferta da salvação gratuita de
Deus.'"
A nova cidadania, que o monge busca no deserto, é a que
nasce da experiência espiritual. Só por equívoco podemos pensar que a via mística leva a um abandono do compromisso com
a História, a uma atitude menos política. No entanto, há riscos;
urge permanecer vigilante. "Sem nos implicarmos na comunhão
com as pessoas, em especial com as que mais intensamente
sofrem o despojo e a injustiça deste mundo, e sem o compromisso com a transformação da realidade, a nossa experiência da
transcendência pode ser um jogo de sentimentos vazios numa
sala de espelho^."^ O grande desafio que o Evangelho coloca a
todos os discípulos de Jesus é a integração das dimensões mística e política na experiência da fé, caso contrário, corremos o
risco de viver algo de ilusório, ainda que lhe chamemos cristianismo. Schillebeeckx di-lo muito claramente: "Sem a oração
e a mística, a política depressa se toma intratável e bárbara; sem
amor político, a oração ou a mística depressa se transformam em
sentimentalismo ou interioridade não empenhada."l
Muito do que é dito neste texto sobre a vida monástica corresponde a experiência de muitos cristãos e cristãs em circunstâncias tão diversas, como também corresponde à experiência
de muitas mulheres e de muitos homens que, independentemente da confessionalidade da fé, dão expressão a uma cidadania solidária a partir de um caminho interior. O monacato é tão
só um caminho, entre tantos outros, para seguir Jesus. O Espírito
continuará a suscitar no centro da cidade, na sua periferia ou no
"deserto" estilos de vida encarnados na História que testemunhem que a cidade nova já é realidade. Comecei a sentir que
o Evangelho poderia estar no centro da minha existência
enquanta ia cantando com outros que "a História nunca pode ser
tra~ada!"~
E bom sentir, vários anos depois, num contexto tão
diverso, que o sonho continua vivo.

A nova cidadania, que o monge busca
no deserto, é a que nasce da experiência
espiritual. Só por equívoco podemos pensar
que a via mística leva a um abandono
do compromisso com a História,
a uma atitude menos política. No entanto,
há riscos; urge permanecer vigilante.
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O maior armazém de armas do planeta está aqui. E mata-se, cortam-se cabeças sem
piedade, como se toma um café, de forma banal, às cegas, como Herodes ordenara
aos seus soldados, Quantos Santos Inocentes dormem hoje no limbo do Iraque?
Ousa-se apontar o número de 600 mil desde 2003, contra ioo mil na Argélia em
oito anos!

lraque,
como no primeiro Natal
»» YouSSif-Th0ma~Mirkis »» domlnlcano caideu da Comunidade de Bagdad; texto publicado na revista Biblia, no64 (Dez. 2007), revlsta de acompanhamentopara
a leitura de Bíblia (pode ser encomendado um exemplar gratulto a: redectlon&lbilacerf.com); traduç8o de Ailce Caidelra Cabra1

ncontro-me muitas vezes a pensar que nós, os
iraquianos cristãos, estamos infinitamente
próximos do primeiro Natal. Mal amados,
escorraçados da nossa terra, estamos assim por
causa de uma espécie de limpeza étnica.
Pobres, quem estaria mais do que nós?
Nós que dispomos de electricidade apenas uma hora nas
24 horas do dia;
Nós, que somos produtores de petróleo, estamos privados dele para nos deslocarmos e sobretudo para nos aquecermos, a tal ponto que há famílias que estão a queimar os
seus móveis para se aquecerem.
Nós, que somos dizimados todos os dias por atentados
cegos.
Nós, cujos filhos são raptados e devolvidos contra o
pagamento de um resgate ou mortos quando o resgate
demora demasiado a aparecer.
Nós, que não conseguimos mobilizar a solidariedade
internacional, presa que está num sistema burocrático que
impede um gesto verdadeiro e espontâneo.
Não há lugar nas albergarias: é assim mesmo que o nosso
povo é tratado! Quem vem ajudar este povo que acaba de
sair duma ditadura para entrar na tirania dos clãs e duma
guerra civil impiedosa? Ninguém.
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O meu povo foi entregue a Herodes. Lembram-se desse
Herodes que tinha medo das suas próprias crianças e as fez
matar? Ontem o Saddam era Herodes, hoje foi substituído
por esses clãs reforçados por milícias e armados como
nunca. (. ..) O maior armazém de armas do planeta está
aqui. E mata-se, cortam-se cabeças sem piedade, como se
toma um café, de forma banal, as cegas, como Herodes
ordenara aos seus soldados. Quantos Santos Inocentes
dormem hoje no limbo do Iraque? Ousa-se apontar o
número de 600 mil desde 2003, contra 100 mil na Argélia
em oito anos!
Xiitas contra sunitas. Não há lugar para uma terceira
opinião, dado que é a lógica dos dois campos que se impõe
como um baldio se impõe a um campo antes cultivado.
Lógica que exclui os cristãos. Encontra-se num instante um
crime, a acusação já está pronta: basta assimilá-los aos
americanos.. . O procedimento parece demasiado grosseiro,
mas funciona e generaliza-se.. .
Ora eu afirmo que os cristlos podem contribuir magnificamente para a unidade do Iraque. Estão entre os dois que
se digladiam no momento presente. Mas nestes dias em que
o espírito de divisão é mais forte, são eles que sofrem e
arcam com as consequências. Ninguém quer compreender
esta verdade, pois ela faria calar a violência. Como
ninguém quis ouvir que Jesus, nascido em Belém, cidade de
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David, transcendia as divisões de então, entre a Judeia, a
Samaria e a Galileia.
Eu dizia que ninguém ajuda o Iraque. O Iraque é a má
consciência do planeta. Todas as portas se fecham diante
deste país. Sabem quantos refugiados na Síria e na Jordânia
esperam um visto para qualquer país, desde que seja livre?
Centenas de milhar.. . Se fosse hoje, a Sagrada Família, não
obteria qualquer visto e nós poderíamos encontrá-la nos
arredores de Amã ou de Damasco ... Lembram-se do
recenseamento de Augusto que pôs a Palestina inteira nas
estradas? O nosso César Augusto é a "ordem" americana
que se permitiu intervir "para nosso bem", mas que abriu a
caixa de Pandora e não sabe como voltar a fechá-la.
Desalojados do seu verdadeiro lugar no Iraque, no
coração da nação, os cristãos partem. A sua fuga para o
Egipto já começou há muito tempo. Mas quem lhes dirá a
palavra do profeta Zacarias, aquela que lhes dá esperança
de regressar as suas casas: "Do Egipto chamei o meu
filho"?
A lapidação de Jeremias não é teatro! O destino do profeta é o do iraquiano de paz, nos dias de hoje. É preciso uma
coragem inacreditável para ousar dizer uma palavra de
esperança ou de reconciliação!
E contudo.. . Jesus nasceu, há uma palavra a escutar para
nós iraquianos! E se prestarmos atenção, vemos gestos maravilhosos. Gestos pequeninos, mas que, em tempo de guerra, têm um valor inestimável.
Vou contar-vos uma história. Abrimos umas casas
"Betânia" para mulheres com deficiência, pois elas são
numerosas e especialmente carenciadas. Um dia chegou a
uma destas casas Manal, com cerca de 40 anos, que tinha
sido posta na rua pelo marido e abandonada pelos filhos,
quando se declarou uma doença degenerativa muscular.
Estava numa cadeira de rodas e incapaz de se alimentar sozinha. Chega a festa da Epifania. A fundadora Allhane, uma
dona de casa com sentido prático das coisas, vem ter comigo e diz-me: Youssif, vamos fazer batota: vamos pôr a fava
na parte de bolo dela. E assim se fez... "Viva a rainha!
Manal, tens que fazer um discurso!" E eis a nossa Manal no
palco com um microfone na mão: "Escutem, eu era muçulmana, pensava que conhecia o amor humano, tinha marido
e filhos, e depois cheguei aqui a esta casa. Vocês dizem que
o vosso Jesus é filho de Deus, mas eu não sei bem o que
isso quer dizer. Aquilo que eu sei é que vocês me encontraram na rua e me deram guarida e comida, e acolheram-me com carinho. Então aquilo que eu sei é que a AIJhaneé
mesmo filha de Deus."
Ainda vibro quando penso nestas palavras. A esperança
é pequenina e frágil como um recém-nascido. Mas não se
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deve passar ao lado!
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MODELOS DE DESENVOLVIMENTOIMEM~RIA
DA LEONOR

Parece indiscutível que a Estratégia de Lisboa veio alterar os modos de pensar e projectar
os horizontes para o aprofundamento do projecto europeu. Contribuiu decisivamente para
introduzir ou reforçar certos conceitos,certas problemáticas e fazer emergir novas
metodologiasde concepção e modos de relação entre objectivos e políticas a nível europeu
e nacional. Sobretudo ofereceu uma especial leitura e interpretação, eminentementesocial,
dos processos e problemas enfrentados pela Europa num mundo em crescente
globalização, propondo uma estratégia mobiidora em torno dos valores fundamentais
que estiveram na génese da mnshução europeia

A Política Social, a Agenda de Lisboa
e a Competição de Sistemas

- uma visão a partir

de Portugal

»» Lê0n0r V ~ S C O ~ CFerreira
~ ~ O S»» texto que serviu de base a uma Intervenção oral no semin8rlo de comemoração dos 25 anos do Centro de Investigação
Sobre Economla Portuguesa (CISEP), em 23 de Janeiro de 2007; fol o último texto escrito pela Leonor, que neste caso fol chamada a comentar a Intervenção de Slr Anthony Atkinson,
sobre "kpolíticas sociais e e reforma do Estado-Providêncla9
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com um enorme prazer que me encontro de
novo no ISEG [Instituto Superior de Economia
e Gestão]. É verdadeiramente uma honra participar nas comemorações dos 25 anos do CISEP
e, em particular, fazer parte desta sessão e desta
mesa, onde me encontro entre pessoas que tanto
respeito e admiro.
A Presidente da Mesa, Professora Manuela Silva, é para
mim uma referência académica e ética crucial. Tive o privilégio de poder trabalhar sob a sua orientação em anos decisivos
do meu percurso académico e de continuar a contar com o seu
conselho, o seu incentivo e o seu exemplo. O convidado especial desta sessão, o Professor Anthony Atkinson, é igualmente
alguém que muito influenciou a minha formação, pois é uma
fibra preponderante na comunidade de cientistassociais. As
suas sólidas contribuições são parte importantíssima do
património do conhecimento científico da desigualdade, da
pobreza e das políticas sociais.
O Professor Carlos Farinha é um colega com quem partilhei um percurso académico e de investigação, particularmente intenso nos últimos anos passados no-velho édificio do
Graça Franco é uma reputada e empenhada jorISEG. A
nalista em temas económicos e sociais. Entre a assistência,
reconheço ainda inúmeros colegas de várias gerações com
quem convivi, trabalhei e muito aprendi.
Finalmente, o tema que nos traz a esta sessão é de grande
relevância e por isso é-redobrado o gosto em
na
reflexão a que o CISEP nos convida nesta tarde.
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A minha intervenção procura sublinhar algumas das considerações desenvolvidas pelo Professor Anthony Atkinson
sobre a Agenda de Lisboa e, a partir de uma visão centrada em
Portugal, ilustrar alguns dos principais desafios, tensões e
ambiguidades que o processo de desenvolvimento de uma
política social na Europa tem vindo a evidenciar.
Parece indiscutível que a Estratégia de Lisboa veio alterar
os modos de pensar e projectar os horizontes para o aprofundamento do projecto europeu. Contribuiu decisivamente para
introduzir ou reforçar certos conceitos, certas problemáticas e
fazer emergir novas metodologias de concepção e modos de
relação entre objectivos e políticas a nível europeu e nacional.
Sobretudo ofereceu uma especial leitura e interpretação,
eminentemente social, dos processos e problemas enfrentados
proponpela Europa num mundo em ~rescent~~lobaliza~ão,
do urna estratégia mobilizadora em torno dos valores fundamentais que estiveram na génese da construção europeia.
O quadro geral de desenvolvimento da Estratégia, particularmente no que respeita ti inclusão social, com a definição de
orientações comuns, de processos de benchrnarking e rnainstrearning, de reporte e avaliação, de promoção de abordagens
mais participativas dos actores sociais, teve um impacto
importante, sobretudo em países como Portugal onde o
quadro de desenvolvimento das políticas sociais era ainda
bastante incipiente.
Não se deve, contudo, negligenciar
a complexidade ine- rente B escala e vastidão de um processo como o lançado a
partir de Lisboa há cerca de sete anos, nem deixar de reco-
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nhecer as tensões, as ambiguidades e as incertezas por que um
processo institucional como este tem passado e continuará
certamente a passar. Não se pode também deixar de reconhecer que o desenvolvimento de um discurso técnico recorrendo a uma bastante densa retórica ao nível europeu por
vezes dificulta a apreciação concreta dos processos sociais e
dos processos políticos envolvidos.
Vários autores têm chamado a atenção para a utilidade de
distinguir diferentes planos na discussão do que representa a
Estratégia de Lisboa e do desafio que esta coloca aos cidadãos
europeus. De facto, parece possível distinguir três planos fundamentais: o nível das ideologias, o nível dos métodos e o
nível da agência ou acção política.
Os contributos do Professor Atkinson desde há muito que
são originais e decisivos nestes vários campos, particularmente no que diz respeito a problemática da coesão social.
Não raras vezes as suas propostas anteciparam em muito - em
tempo e em profundidade - o reconhecimento mais alargado
das problemáticas e possíveis respostas políticas. Mais uma
vez, na sua comunicação neste seminário, o Professor
Atkinson ousa passar do terreno do conhecimento para o terreno da proposta e da mobilização para a acção política. E,
desta feita, deixa-nos também o desafio de estudarmos e propormos, enquanto cientistas e cidadãos, novas e melhores
respostas aos problemas que conjuntamente enfrentamos.
Convoca-nos para o que há de mais nobre na nossa profissão:
tornar socialmente útil o conhecimento gerado na academia
ao fazê-lo contribuir para a construção de um mundo melhor,
neste caso uma Europa melhor.
Recordemos, sucintamente, que alguns dos contributos
recentes do nosso convidado foram decisivos na reflexão e
suporte da tomada de decisões no processo de desenvolvimento da Estratégia de Lisboa no domínio da inclusão social.
Coordenando uma equipa de outros eminentes cientistas,
elaborou para a presidência belga da EU, em 2001, um estudo que veio a servir de base a selecção dos indicadores
comuns para avaliar os progressos alcançados no domínio da
inclusão social finalmente consagrados na Cimeira de Laeken
. Já em 2005 a mesma equipa elaborou outro estudo independente para a presidência luxemburguesa da UE com uma
análise lúcida, profunda e desassombrada do estado do
processo de inclusão social no projecto global da Estratégia
de Lisboa a meio da década projectada para a sua execução.
Esses e outros trabalhos foram importantes não só para elevar o nível de consciência social perante os problemas da
pobreza e da exclusão social, tornando-os objectivos explícitos das políticas nacionais e europeias, mas também para criar
mecanismos de monitorização de resultados, de inovaç8o e de
aprendizagem na condução de programas e medidas naqueles
domínios.
Assim, é com todo um conhecimento profundo deste
processo que na presente comunicação o Prof. Atkinson nos
salienta duas conclusões:
1) Não é possível fazer mais progressos baseados apenas
na política social;
2) A política social precisa de novas ideias.

A inter-relação da política social com as demais políticas é
absolutamente decisiva e a necessidade da sua articulação
com a política económica fica plenamente demonstrada no
texto especialmente escrito para este seminário. Atrever-me-ia contudo a realçar, e sem menosprezar a importância dessa
articulação, que a montante de tudo isto estão as escolhas fundamentais sobre o modelo de sociedade que os cidadãos
querem para a Europa e, em consequência, o modelo institucional e político que deve dar corpo a essas escolhas. Em última e primeira análise, as questões de eficácia, eficiência ou
impasse das políticas sociais da Europa devem colocar-se no
plano ideológico da escolha de um modelo de sociedade.
Essa é a questão central a que políticos e cidadãos não se
devem furtar. E que economistas ou outros cientistas sociais,
por mais neutralidade que queiram imprimir a alguns aspectos mais técnicos da sua actividade, também não devem
escamotear.
A UE enfrenta actualmente um complexo conjunto de
desafios fundamentais, aliás já presentes a época da formulação da Estratégia de Lisboa, que justamente pretendia mobilizar a União para um novo posicionamento global. Esses
desafios fundamentais associam-se a necessidade de a Europa
- promover a competitividade e o crescimento num mundo
onde a globalização é cada vez mais acentuada;
- consolidar a integração europeia perante processos de
alargamento a um espaço social cada vez mais extenso e culturalmente variado;
- conquistar uma voz comum e um peso político adequado
na cena internacional.
Acresce a este complexo de desafios o problema, entretanto agravado pelos revezes por que passou o projecto de
Constituição Europeia, de um certo "défice de legitimidade
democrática e de participação" que se manifesta numa deficiente compreensão e participação dos cidadãos perante a
causa e a governação europeias.
Face ao momento crítico por que passa a Europa, a superação dos problemas exige que exploremos os fundamentos
do projecto europeu e do modelo político que, na actualidade,
melhor possa sustentar uma resposta ao actual impasse. Este
é um debate eminentemente político, cultural, ideológico.
Que valores são fundamentais no projecto europeu? A construção da paz e da democracia assente na justiça e no desenvolvimento sustentado e sustentável?Apenas centrado na Europa
ou atribuindo-lhe um papel activo no Mundo? Que conceitos de
justiça social, de equidade, de solidariedade, de relações sociais
e inter-pessoais humanas dignas e responsáveis?
Só um debate profundo, e que chegue a todos os cidadãos,
pode mobilizar e fazer ganhar a Europa, trazendo para a condução política do aprofundamento europeu a necessária legitimidade e sustentabilidade, incluindo na sua "dimensão social".
Desse modelo decorrerão implicações decisivas para a
condução das políticas públicas, algumas necessariamente
reforçadas no plano supra nacional, sem contudo esquecer o
princípio da subsidiariedade e o respeito pela diversidade
europeia, a nível nacional e mesmo sub-nacional, que aponta
para um desenvolvimento multi-nível das políticas na Europa.
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Embora a inclusão social tenha assumido,
no contexto da Estrategia de Lisboa,
uma maior visibilidade e um maior valor
estrategico, a sua importância
tem sido sempre subordinada
às políticas de construção de mercados,
e muitas vezes a sua substância
tem ficado reduzida a um facilitador
ou promotor do "factor produtivo"
trabalho. O próprio estatuto inicialmente
reconhecido no I1tri8ngulode Lisboa"
veio a ser diminuído.
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Uma importante questão está em determinar os domínios
em que a condução de políticas mais adequadas, eficazes e
eficientes já aponta claramente para a necessidade de um
nível supranacional. Parecem existir argumentos fortes para
os casos das políticas externa e de defesa, mas essas são áreas
em que os economistas não terão um valor acrescentado a
reportar. Outros domínios configurarão igualmente situações
em que a natureza de bens públicos, elou a existência de
externalidades, sugerem a necessidade de um nível de
decisão/racionalização mais elevado, como nos domínios
ambientais, dos transportes e comunicações, ou da ciência e
tecnologia.
E no domínio das políticas económicas e sociais? Só uma
escolha política - necessariamente ideológica - pode levar a
emergência de um outro paradigma alternativo ao actual. Que
papel para a política monetária, para a política orçamental e
fiscal? Como hierarquizar os objectivos e definir os mandatos
para os diferentes níveis de governação? Como situar, no conjunto de objectivos da Europa, aqueles que são fulcrais nas
políticas sociais? Só com uma clarificação destas questões
será possível romper com a subordinação dos valores inerentes as políticas sociais (em sentido lato) aos de outras
políticas, e só assim será possível deixar de tratar os seus
objectivos como subsidiários de outras políticas, colocadas
actualmente num plano superior na hierarquia de governação
europeia e nacional.
Em resumo, ao nível europeu e nacional parece existir um
claro problema de legitimação das políticas sociais e dos valores que lhe estão associados .
É neste contexto que interpreto a observação do
Professor Atkinson de que é necessário fazer deslocar a
discussão da política social para o domínio da macroeconomia e a proposta da criação, no médio prazo, de uma
"Estratégia Europeia de Rendimentos", considerando de
uma forma ampla a distribuição de rendimento entre trabalho e capital, a partilha dos ganhos de crescimento do
capital, a regulação integrada de rendimentos e preços no
espaço europeu e a criação de um "rendimento básico
europeu" a iniciar-se, no curto prazo, com um "rendimento
básico" para as crianças.
Embora a inclusão social tenha assumido, no contexto da
Estratégia de Lisboa, uma maior visibilidade e um maior
valor estratégico, a sua importância tem sido sempre subordinada as políticas de construção de mercados, e muitas
vezes a sua substância tem ficado reduzida a um facilitador
ou promotor do "factor produtivo" trabalho. O próprio estatuto inicialmente reconhecido no "triângulo de Lisboa" veio a
ser diminuído na sequência da revislo da Estratégia de
Lisboa a meio do seu período de vigência , o que torna evidente a fragilidade dos progressos conseguidos em termos de
reconhecimento de prioridades para os problemas sociais
mais graves, em particular os da pobreza e da exclusão
social.
Assim sendo, alguns consideram que a concepção das
políticas sociais e dos objectivos sociais assumidos desde
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2000 ao nível europeu está marcada por profundas tensões,
ambiguidades e incertezas .
No processo progressivo e selectivo de "europeização" de
domínios de política , o lugar das políticas sociais está longe
ser reconhecido como primordial , o que aliás é evidente na
pirâmide hierárquica das instâncias europeias (e nacionais) de
decisão.
Por outro lado, reconhece-se tradicionalmente uma
assimetria entre as funções da política social europeia e
nacional, com clara desvalorização das políticas de redistribuição ao nível europeu e grande diversidade de actuações
e resultados ao nível dos Estados-Membros.
Mais ainda, as políticas sociais parecem vir a centrar-se
cada vez mais nos factores que favorecem a entrada no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que são facilmente despromovidas em função de dificuldades económicas agravadas
(períodos de menor crescimento económico) ou de conjunturas político-partidárias nacionais menos favoráveis à função
social das políticas públicas.
Alguns vêem mesmo a política social ao nível europeu, e
também em alguns Estados-Membros, cada vez mais assente
numa abordagem que pode ser denominada de "solidariedade
competitiva", promovendo um "igualitarismo do lado da oferta" . Nesta abordagem, as políticas sociais não se centram na
correcç80 das fontes de desigualdade e das condições de
desvantagem cumulativa que se reproduzem socialmente e
que se podem encontrar nos recursos internos (dons, conhe-
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cimentos) e externos (capital, redes) dos indivíduos e nas
próprias estruturas sociais. Concentram-se, antes, nas medidas centradas quase exclusivamente nas determinantes individuais e imediatas, orientando-se para a criação de uma
maior igualdade de oportunidade no acesso e dependência dos
mercados .
A proposta da "Estratégia Europeia de Rendimentos", e em
concreto da criação de um "rendimento básico europeu", vem
romper completamente com esta tradição de subalternidade e
assimetria, reforçando a dimensão redistributiva da política
social a escala europeia e procurando cumprir o objectivo de
redução da pobreza e exclusão social que as demais políticas
têm manifestado enorme incapacidade em atingir.
Ao propor o início da nova política com um "rendimento básico europeu" para as crianças vem igualmente centrar
o combate a pobreza num domínio da maior urgência, de
enorme impacto social, e para o qual se espera um maior
apoio das opiniões públicas nacionais e europeias.
Com a adopção desta inovadora "Estratégia Europeia de
Rendimentos" seria possível dar uma resposta mais coerente
e adequada aos denominados "problemas de sustentabilidade"
da política social, bem como aos de fundação da sua legitimidade em algumas das suas vertentes atrás enunciadas.
Mas para não nos dispersarmos demasiado, convém concentrar agora a atenção no segundo plano - o dos métodos - e
apreciar o "salto qualitativo" que uma tal perspectiva pode
trazer ao combate A pobreza e a exclusão social, problemas
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para os quais, apesar dos progressos realizados, não se concretizaram os significativos resultados ambicionados em
2000.
Ao nível agregado da UE, os indicadores comuns sobre a
inclusão mostram pouco progresso desde o início da década.
Significativamente, mantém-se também uma grande disparidade dos seus valores no conjunto dos diversos Estadosmembros, o que indica ausência de significativa convergência real das condições de vida dos europeus em domínios
sociais básicos.
De facto, a UE engloba actualmente países com grandes
diferenças de nível de desenvolvimento e com distintas trajectórias históricas na construção de instituições e políticas
sociais. Como uma vasta literatura sobre regimes de bem-estar tem salientado , podem distinguir-se diversas configurações ou famílias de modelos de bem-estar, e na Europa
podemos encontrar uma particular diversidade de situações.
A posição de Portugal nessa constelação de regimes tem
sido estudada por vários autores e as dinâmicas de desigualdade e pobreza têm igualmente sido objecto de uma crescente
investigação .
Portugal comunga de certas características com os países
do sul da Europa (Espanha, Itália e Grécia), sendo por isso
classificado em diversos estudos como pertencendo a um
cluster "Mediterrâneo" ou do "Sul da Europa" .
Tendo evoluído significativamente desde meados dos anos
90 do século com a introdução de uma nova geração de políticas sociais, Portugal apresenta ainda indicadores muito negativos nos domínios da desigualdade de rendimentos, da
pobreza monetária, da pobreza não monetária e da exclusão
social.
O reforço, aprofindamento e alargamento das políticas
sociais a certos domínios cruciais - particularmente a
evolução das pensões mais baixas e a introdução do RMG tiveram um impacto importante na redução da incidência e da
intensidade média da pobreza monetária em alguns grupos
sociais particularmente afectados pela pobreza e exclusão
social, mas foram insuficientes para reduzir significativamente os valores agregados daqueles indicadores .
Apesar do reforço das políticas de apoio à infância, de educação e de formação profissional, os indicadores nos
domínios da educação e da cultura são ainda particularmente
negativos e apontam para uma situação de atraso global da
sociedade portuguesa e de forte perpetuação intergeracional
da pobreza e da exclusão social.
Apesar dos ajustamentos estruturais por que tem passado a
nossa economia, os níveis de produtividade e de salários são
ainda reduzidos em muitos sectores e segmentos do mercado
de trabalho sendo, por isso, o nosso País caracterizado por
elevadas taxas de pobreza monetária mesmo entre agregados
familiares que estão inseridos na actividade económica
através do mercado de trabalho.
Assim, apesar das transformações políticas e institucionais
ocorridas no quadro das políticas sociais em Portugal, os indicadores de situação mais actualizados relativos às desigual50 viragem

dades, a pobreza e à exclusão social são ainda muito desfavoráveis no nosso País.
Em particular, em Portugal em 2004
- o rácio entre o rendimento dos 20% mais ricos e os 20%
mais pobres atinge o valor 7,2 (o que compara com o valor 4,8
quer para a UE15 como para a UE25). A desigualdade parece
ter-se agravado, pois o mesmo indicador assumia o valor 6,5
em 2001;
- cerca de 21% das pessoas tinham rendimentos inferiores
à linha de pobreza nacional (face a 17 e 16% para a UE15 e
UE25, respectivamente). Este indicador tem verificado uma
grande estabilidade naquela ordem de grandeza para todos os
anos para os quais se dispõe de informação (20% em 2001).
- a pobreza atinge com incidência mais elevada os idosos
(29%) e as crianças (23%);
Para a persistência da pobreza não existem dados posteriores a 2001 mas, até aquela data, Portugal registava um dos
valores mais elevados nesta dimensão apontando para uma
fraca capacidade de saída da pobreza de grande parte das
famílias mais vulneráveis (15% das 20% em situação de
pobreza, isto é, três em cada quatro famílias pobres).
Tal como acontece na incidência anual da pobreza, também os idosos e as crianças são especialmente vulneráveis a
pobreza persistente, que atinge naqueles grupos as taxas de
incidência de 24% e 22%, respectivamente.
Acresce que o abandono escolar precoce se mantém a um
nível muito elevado (embora tenha decrescido de 44% em
2001 para 38,6% em 2004), sendo este um sinal pouco auspicioso para a quebra dos processos de transmissão intergeracional da desvantagem e da vulnerabilidade à pobreza.
Assim, é sem surpresa mas com toda a pertinência que o
mais recente documento nacional nesta área, o Plano
Nacional de Acção para a Inclusão 2006-2008, apresenta um
"diagnóstico da situação portuguesa que aponta para a necessidade de investimento em medidas que permitam combater o
défice histórico no domínio da pobreza persistente, cuja
dimensão é particularmente evidente entre as crianças e as
pessoas idosas" (PNAI 2006-2008:6).
Como primeira das suas três prioridades políticas o mesmo
documento enuncia o combate a "pobreza das crianças e das
pessoas idosas, através de medidas que assegurem os seus
direitos básicos de cidadania" (idem:7).
Em relação aos idosos de mais baixos recursos financeiros
o governo já apresentou uma meta concreta e uma medida de
política específica para a prossecução daquela prioridade, a
saber, uma prestação monetária extraordinária de modo a elevar os respectivos rendimentos para um nível global mínimo
(4.200 euros/ano).
Em relação à pobreza infantil ainda se não avançou para
metas concretas e para medidas de política adequadas.
Se as oportunidades de vida são condicionadas desde o
nascimento pela envolvente socioeconómica e cultural da
família e pela qualidade do estímulo parental, a escassez de
rendimento e a privação cumulativa em outras esferas de vida,
os baixos níveis educacionais e culturais dos pais e os factores
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psicológicos de stress e tensão em famílias com persistentes
problemas económicos serão factores que se repercutem
directamente nas condições de desenvolvimento físico, psicológico e cognitivo das crianças.
Ao longo da infância e juventude, a influência de
desiguais contextos socioeconómicos e culturais tendem a
tornar-se cumulativas e a implicar diferentes probabilidades
de permanência e de sucesso nas várias etapas do processo
educativo.
Assim, uma política social que pretenda promover uma
efectiva igualdade de oportunidades deve decididamente
colocar o combate a pobreza infantil no centro das suas prioridades e ter particular atenção aos elementos dos sistemas de
apoio a infância e de educação primária que possam compensar os diferenciais de desvantagem associados a família de
origem. Bem como, evidentemente, não ignorar as condições
de privação material que afectam as crianças de famílias cujos
rendimentos são insuficientes para fazer face as necessidades
mais básicas da sua vida.
Não negando capacidade de resiliência individual face a
situações de partida adversa e a necessidade de políticas de
activação e novas oportunidades ao longo da vida, a tarefa
central das políticas sociais não pode deixar de ser a de contrariar os efeitos de transmissão intergeracional da desvantagem. Uma estratégia preventiva de longo prazo também
contribuirá para aumentar a eficácia de todas as futuras intervenções.
Assim, urge reflectir sobre estes elementos e actuar em
consonância no quadro da definição de prioridades de uma
política de criação de igualdade de oportunidades que afecta
uma larga parcela dos crianças e jovens portugueses.
A adopção de uma política de um "rendimento básico"
para as crianças seria um passo muito importante nesta
direcção. As modalidades específicas da implementação a
nível nacional , nomeadamente os instrumentos mais adequados a sua concretização para Portugal, são uma "quase
encomenda" aos economistas aqui presentes.
O desafio está colocado: definir a implementação em
Portugal de um rendimento básico que permita combater eficazmente a pobreza infantil, restituindo as crianças este direito básico de cidadania.
Aceitará o CISEP liderar a resposta a este desafio? Espero
vivamente que sim, pois entendo que seria uma forma particularmente promissora e feliz de celebrar o seu primeiro quarto de século. P1

inciusion Process, Luxembourg: Le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg.
Vd. R. H. Alves (2006) "Desafios e Déflces: Um novo modelo Político e Económico para a

-

Europa?", documento policopoiado, FEP actuallzaçãode Alves (2003) in Estratégia, 18/19,
Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais.
Vd. em Ferrera(2003) "Reforming the EuropeanSocial Model: dilemmas and perspectives",
l h e European Legacy, 8,587498, a ideia de ressurgimentoda questão do "big t r a d d " ,
sistematicamente resolvido a favor do termo eficiênciacresclmentocompetitividadea
custa do equldade-redistrlbuiçã~~)Iidariedade.
'Em particular pela análise e propostascontidas no Relatóriodo Grupo liderado por Wim Kok

- CEC (2005), Facing the Chailenge.The Lisbon Strategy for

Growth and Empioyment,

Luxembourg.
7 Vd. as já citadas obras M. Daly (2006), G. R w m (2005), khapf (2002), Atkinson et al
(2005). entre outros.
Scharpf (2002) op. cit.
Atkinwn (2006) e Tucker (2003) "me Lisbon Strategy and the Open Method of Cwrdination: A New Vlsion and the Revolutionary Potentialof Soft Governance", paper presented to
the Annual Meeting of APSA.
10 Cf. Daly, (2006), op. cit.
Nesta abordagem, as políticassociais não se dirigem a "decommodification" mas a crlação
de mais iguais oportunidadespara a "commodlfication" (ibidem).
*Com início nos trabalhos de Espingdndersen (1990,1999) desenvolveu-se uma linha si&
nlficatlvade investigaçãosobre "regimes de bem estar" dentro da qual têm sido estudados
os regimes europeus. Vd. Ferreira (2005b) "Welfare Regimes in the European Union", FEP
Working Paper 178.
Parte significativa desta desenvolvida a partir do ISEG: o CISEP foi responsável pela presença portuguesa em diversos observatóriose lançouvários estudos na área (coordenados
por Manuela Silva e J. A. Pereirinha)e, atravésdo ISEG, a UTL tem atribuído o grau de doutor
em economia a diversos investigadores nestes domínios (1997: L. V. Feneira, Teoria e

-

Metodologia da Medição da Pobreza Aplicação a Situação Portuguesa na Década de
Oitenta"; 1999: A. Bastos, "A pobreza infantil -Ensaio de Conceptualização e Medição com
Aplicação a uma Zona Urbana em Portugal"; 2005: F. Nunes "Dinâmica de Pobreza e
Eficácia do Sbtema de Solidariedadee Segurança Social" e C.F. Rodrigues,"Distribuiçãodo
Rendimento, Desigualdade e Pobreza: Portugal nos Anos 90").

* Cf. Ferrera (1996) '7he Southern Model of Welfare", Journal of European Social Poiicy, I
,
17-37, Bonoil (1997) Matsaganis et ai (2003) "Mending Nets in the South: Antl-poverty
Polldes in Greace, Italy, Portugal and Spain, Social Policy and Administration, 37 (6), 639
655, Ferreira (2005a) "Social Pmtection and Chronic Poverty: Portugal and the Southwn
EuropeanWelfare Regime". FEP Working Paper 168, e Ferreira(2005b) op. cit. Neste conJuntode países, o desenvolvimento das políticassociais foi mais tardio em relação a outros
países da UEl5 e vermca-ee um peso relativo importante da esfera privada-familiarna p i e
visão de bemestar face a uma certa fragilidadee desigualdade de cobertura de riscossociais.
O que se explica por várlosfactores: valor dos beneflciossociais inferior a linha de pobreza,
alteração da composição da população (em particular envelhecimento)e de outros riscos
sociais que conduzem a vulnerabilidade a pobreza (agregados monoparentais, desem
prego, baixos salários).
Todos os dados referidos foram obtidos no site do Eurostat, acedido em 17 de Janeiro de
2007.
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"HoraSua"
Paulo Bateira

,erão a porta e, antes que se anunciasse, api

- morria por florir e temia a estiagem.
As begónias são assim. Delicadamente humildes como avencas.
Quando me passou pela cabeça ir vê-la, já as sementes secavam ao sol no soalho, minuciosamente espalhadas junto a vidraça,
que, ensolarada, mais tarde, no outono, haveria de receber compotas e doces.
A sua safra estava, então, já a salvo!
Haverá força maior que um cuidado depositado no coração exacto da hora?
Morrer como um anjo indiferente ao labor paralisante das lágrimas e recolher-se a sombra dos que só são eternos por nunca o
perseguirem.
Morria por florir... e tinha pressa. Uma surda pressa, tão serena quanto anónima segredos trocados em segredo com Aquele que vê no íntimo do íntimo mais secreto!
Isso a distinguia - havia nela uma urgência de semente. Adocicada.
Sem que ninguém desse por nada. Assim.
Haverá força maior que um cuidado depositado no coração exacto da hora? H
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