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António Matos Ferreira

Até que ponto o humanismo cristáo poderá
ser confundido ou reduzido a um ideário
político-solidário?Haverá, então, uma
apropriaçao e uma instrumentalizaçáo indevidas
dos conceitos que se ligam ao humanismo
cristáo? Substantivamente, que pode evocar a
designaçáo de "hurnanismo cristão"?
(...) E estranho que nos programas partidários,
o humanismo cristáo surja como referência
doutrina1 e ideológica no sentido exclusivo
ou como forma de diferenciação em relação
a outras forças políticas. Sobretudo quando,
neste momento, as forças político-pariidárias
na sociedade portuguesa não reivindicam
a afirmaçao nem de um Estado ateu
nem de uma hegemonia do Estado
sobre as diversas formas religiosas
e as suas instituiçóes.

O humanismo cristáo tem surgido na sociedade portuguesa como uma referência constante para definir opções ideológicas de determinadas forças políticas. Assiste-se mesmo a alguma disputa entre elas no que respeita a reivindicação deste
ideário. Porém, a sua afirmação, quando evocada, é pouco esclarecedora. Esta expressão, quase sempre, diz respeito a uma
dupla oposição: homem-Estado e cristão-laico, como forma de
diferenciação política.
Estas posições apelam habitualmente a chamada "doutrina
social da Igreja", reduzindo esta quase sempre a um sistema fechado. A valorização da pessoa e da família é compreendida sobretudo como a base da ordem social, e não tanto como questão da realização individual e social. No plano social, as relações a todos os níveis são encaradas mais como um problema
de coesão do que propriamente de solidariedade e justiça.
Uma das questões centrais nesta problemática é a do Estado. Este é desvalorizado em nome da pessoa, cabendo-lhe,
quando muito, um papel de árbitro ou uma função subsidiária.
Porém, esta apreciação da função do Estado, as mais das vezes, pretende sobretudo valorizar a concorrência e o mercado
como os verdadeiros pólos moderadores da sociedade.
Assiste-se, assim, a uma instrumentalização da vertente
cristã da sociedade, tomada como o seu referencial moralizador e integrador; isto é, como um instrumento de ordem social e
que, em última análise, visa humanizar a conflituosidade e a
marginalizaçaopróprias do sistema de mercado e da concorrência que garantem o sucesso, tornando-se este o grande objectivo colectivo e individual.
Neste contexto, a evocação da qualidade de cristão é normalmente genérica e requer sobretudo a dimensão normativa
da Igreja enquanto instituição, expressão de um património que,
muitas vezes, é somente um modo de oposição a outras forças
políticas e a outras correntes de pensamento. Nesta asserçáo é
excluída a experiência cristã-evangélica como dimensão crítica
não só da vida política, como também do conjunto dos comportamentos em sociedade.
Faz-se crer que a Igreja permanece a grande instituição moralizadora da sociedade, mas entende-se aquela sobretudo como suporte de determinadas ordem e hierarquização sociais.
O processo de transformação social que marca a sociedade
portuguesa, particularmente a partir dos anos 60, e que tem um
momento crucial nos anos de 1974 a 1976, corresponde efectivamente, nos anos 80, a afirmaçao de novos sectores sociais,
cujo protagonismo tem levado a um processo de reestruturação
e re-hierarquizaçãosociais. Isto é verificável, não só ao nível do

pessoal político, como também nos mais diversos sectores do
mundo do trabalho.
No interior deste processo, a função da Igreja Católica e do
cristianismo em geral oscila entre o papel desempenhado pelo
respectivo peso social, enquanto referência a tradição e a ordem, compreendido como factor moralizador ou como reserva
moral crítica a esse mesmo processo.
Em muitos locais do país, a Igreja Católica, particularmente
ao nível dos seus agentes (o seu pessoal eclesiástico), permanece desempenhando ainda um papel integrador e disciplinador da sociedade. Por outro lado, o impacto da cultura e dos
mass media, na vida urbano-industrial (e as suas novas formas
de sociabilização), relativiza e interroga constantemente essa
mesma cultura cristã, tão contraditoriamente evocada, ocorrendo que, muitas vezes, o seu sentido e o seu significado se tornaram irrelevantes para o que as pessoas vivem em concreto.
Até que ponto o humanismo cristao poderá ser confundido
ou reduzido a um ideário político-solidário? Haverá, então, uma
apropriação e uma instrumentalizaçao indevidas dos conceitos
que se ligam ao humanismo cristão? Substantivamente, que pode evocar a designação de "humanismo cristao"?
De facto, esta designação antes de ser um programa específico de actuação, constitui uma permanente referência de interrogação. O ponto central é certamente a valorização da pessoa
como critério, o que corresponde a compreensão do indivíduo,
não como uma ilha, mas como um ser em relação, solidário e
responsável. A solidariedade afirma-se como base das finalidades da organização social e política. A participação de todos
constitui o sustentáculo da legitimidade democrática, entendida
esta não só como um sistema representativo, mas também como exercício da cidadania. A autonomia, a pluralidade e a separação entre religião e regime político são comportamentos cujo
conteúdo importa debater e precisar.
A esperança como horizonte motivador, como crítica permanente ao desenvolvimento, valorizando o avanço do homem na construção do bem comum, constitui indiscutivelmente
uma exigência do olhar cristão da vida. A conversão ou a capacidade de autocrítica, como referências para superar e combater os afrontamentos próprios de uma sociedade, é outra das
suas dimensóes fundamentais. Mas qualquer uma destas referências não pode esquecer a relação explícita a pessoa de Jesus Cristo, ao seu evangelho e a comunidade dos seus discípulos, não se confundindo com qualquer forma de sociabilidade e
de controle social.
E nesta relação que residem dois vectores determinantes: a

atitude de conversão, isto é, de abertura a verdade que o outro
transporta; e a atitude de perdão, que rompe definitivamente
com a lógica do "olho por olho, dente por dente". E estas atitudes não constituem bandeiras de luta partidária, mas percurso
interior que esclarece paulatinamente os critérios que envolvem
o compromisso de cada um nas suas tarefas quotidianas e sociais, enquanto pessoa e cidadão. É, portanto, no modo de ser
e de estar que a experiência cristã dialoga e coopera com todos os homens e mulheres para a construção de um bem comum capaz de tornar as sociedades e as expectativas sobre a
vida mais consentâneas com as necessidades e aspirações de
todos, particularmente dos mais fracos e pobres.
É estranho, pois, que nos programas partidários o humanismo cristão surja como referência doutrina1 e ideológica rio sentido exclusivo ou como forma de diferenciação em relação a
outras forças políticas. Sobretudo quando, neste momento, as
forças político-partidárias na sociedade portuguesa não reivindicam a afirmação nem de um Estado ateu nem de uma hegemonia do Estado sobre as diversas formas religiosas e as suas
instituiçóes.
A tentação é permanecer arautos de uma mundividência
passada, incapaz de descortinar um alcance para o fu1:uro. O
referencial da laicidade é mais uma exigência para os c:ristãos
do que uma contrariedade, na medida em que a afirmalção do
valor próprio da realidade pessoal e social constitui uma base
de entendimento e de encontro entre todos aqueles que se
sentem responsáveis por construir um mundo mais justo e mais
solidário.
A laicidade para o crente, no que se refere particularmente
aos católicos, não se confunde com a subalternização ou a privatização da experiência da fé. Ela refere-se a valorizaçiio que
é feita do que se passa no mundo, no que acontece a todos os
níveis do viver humano e que, na sua capacidade, pode articular-se com a experiência religiosa, mas não se confunde e possui valor em si. A laicidade remete para um universo de debate
de valores e, nesse contexto, a experiência cristã na sua dimensão mais profunda e radical não se deve circunscrever ou reduzir a qualquer programa partidário. A experiência cristã vivida
por homens e mulheres que se situam politicamente em diversos quadrantes deve ser entendida, sobretudo, como permanente procura e abertura, não se circunscrevendo a forrrias necessariamente particulares de estar na sociedade, mas constituindo uma experiência inscrita numa dimensão ecurriénica,
universal, de estar na vida e de dialogar no seio de cacla uma
das sociedades.

É actualmente um dado adquirido que a derrocada dos
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Considerado, no início, como um fenómeno
sem importância, este movimento,
cujo nome poderia ser traduzido por
"politicamente correcto", adquiriu hoje
um peso considerável, nao só no seio
das mais prestigiadas universidades do país
-Yale, Duke, ou a Universidade da Califórnia -,
mas também nos estabelecimentos
de todo o país e em todos os níveis.
(...) Para os partidários do movimento,
é inaceitável questionar ou mesmo debater
livremente certas posições intelectuais
que digam, nomeadamente, respeito
as questões de raça, de sexo ou de inteligência.
(*) Jornalista e escritor, antigo redactor da revista americana
"Science". Actualmente é professor honorário no Departamento
de Anatomia e de Biologia da Universidade Wayne State, no Illinois, e colabora em várias revistas.
(Artigo publicado na "Recherche", n 242, Abril 1992. Traduçao
de José Centeio.)

países de Leste obrigou os países ocidentais a olharem para a(s) sua(s) prÓpria(s) crise(s) e a encararem as suas próprias fragilidades. Os Estados Unidos, potência que construiu a sua imagem demasiadamente em função do exterior
(o inimigo comunista), viram-se a braços - apesar do pequeno interregno que foi a aparente vitória na guerra do
Golfo - com o seu grande inimigo interno: a crise do "sonho americano". Crise que assume várias vertentes, embora
nem sempre facilmente perceptíveis. Os acontecimentos
ocorridos em 10s Angeles são uma das faces dessa crise e
mostraram-nos muitas das fragilidades da sociedade americana. Os conflitos raciais latentes na sociedade americana
urbana têm raizes profundas e estão a assumir caminhos algo perigosos para o futuro de uma sociedade cujo único futuro é o convívio e o diálogo multirracial.
O artigo que aqui se publica mostra-nos quanto são
profundos e perigosos os conflitos raciais. Poder-se-á pensar que se trata de um meio restrito - o meio universitário
-, mas muito mal vão as modas quando os meios privilegiados para o debate e confronto de ideias recusam tal tarefa. E muito pior será se tal movimento passar para fora
dos portóes universitários... Será que a sociedade americana tem consciência das transformações que estão a
ocorrer no seu seio?
O mccarthismo está de volta! Mais exactamente, os americanos têm de enfrentar hoje uma espécie de decalque invertido do
mccarthismo. Isto porque o movimento da "political correcteness" ou "PC", que submergiu literalmente os "campus" americanos, divulga ideias de esquerda ou mesmo esquerdistas e luta activamente contra tudo o que possa, de perto ou de longe,
assemelhar-se a uma discriminação, seja ela racial ou sexual. "A
PC é uma espécie de esquerdismo acanhado", lamenta-se um
professor de Antropologia da Universidade de Yale. "Muitas das
situações de responsabilidades sociais são agora apresentadas
da mesma maneira irreflectida, anti-intelectual e brutal que
aquela a que a direita nos tinha habituado, muito particularmente nos anos 50, na época do mccarthismo."
Considerado, no início, como um fenómeno sem importância, este movimento, cujo nome poderia ser traduzido por "politicamente correcto", adquiriu hoje um peso considerável, não só
no seio das mais prestigiadas universidades do país - Yale, Duke, ou a Universidade da Califórnia -, mas também nos estabelecimentos de todo o país e em todos os níveis. Actualmente faz
parte integrante da vida universitária, tanto para os estudantes
como para os professores. A liberdade de ensinar e o exercício

da discussão crítica são postos em questáo, ou mesmo pura e
simplesmente negados, em muitas universidades. Aconteceu
mesmo terem sido anuladas disciplinas e ser exercido um controlo minucioso sobre certas matérias devido ao seu presumível
carácter anti-PC. Assim, a esquerda política e intelectual, que
sofreu com a caça as bruxas do mccarthismo nos anos 50, conduz, por seu lado, uma cruzada intelectualmentetáo estéril como a de McCarthy, esquecendo deste modo a tradição de defesa da liberdade de pensar e de expressão.
Para os partidários deste movimento, é inaceitável questionar ou mesmo debater livremente certas posições intelectuais
que digam respeito as questões de raça, de sexo ou de inteligência, nomeadamente. O principal cânone da sua ideologia assenta numa distorçao dramática da herança cultural americana
e no abandono do carácter "universal" do ensino. Podia-se resumir da seguinte forma: "Uma vez que os valores ocidentais serviram para oprimir as minorias (entre as quais as mulheres são
geralmente incluídas), é necessário restabelecer o equilíbrio entre as diferentes componentes da nossa herança cultural e tal
deve ser feito por meio da instrução, que será o instrumento
desta transformaçáo política." Se há professores como Annette
Kolodny, decano da Faculdade de Letras da Universidade do
Arizona, que se atribuem a missáo de denunciar "os mitos criados pela América e que a descrevem como uma nação igualitária", esta vontade de reequlíbrio desemboca, noutros casos, na
substituição de um extremo por outro. A herança cultural europeia é por isso minimizada em proveito de outros valores e nenhuma outra perspectiva sobre a história cultural é possível. Por
exemplo, Léonard Jeffries, professor de Estudos Afro-Americanos na City University de Nova lorque, substituiu o "demónio"
actual do eurocentrismo pelo afrocentrismo. Na sua opiniáo, o
contributo das nações e dos povos africanos para a evoluçáo da
humanidade foi deliberadamente ignorado pela cultura ocidental, ainda que a África tenha desempenhado o papel formador
mais importante. Jeffries considera igualmente que os negros, filhos do Sol, sáo geneticamente superiores aos brancos, filhos
do gelo (o que é lógico se admitirmos que o Sol quente é superior ao gelo frio). A retórica de Jeffries contém também uma dose de anti-semitismo, sentimento cada vez mais divulgado entre
os universitários negros a medida que estes se revoltam contra
o passado e as injustiças infligidas aos negros. Um tal extremismo contribui ainda mais para a confusão de um processo já
confuso. Doravante, o culto do afrocentrismo atrai cada vez
mais adeptos entre os negros americanos, que se definem habitualmente como "africanos-americanos. Muitos universitários
próximos das ideias liberais, que levam a peito o apagar os erros do passado, vêem-se forçados a abraçar opiniões extremas
se não quiserem ser taxados de "elitistas". David Riesman, so-

ciólogo na Universidade de Harvard, explica que "se parte de
princípio que toda a gente aprova estas posições pretensamente virtuosas".

A BANDEIRA DO "MULTICULTURALISMO"
A Universidade de Stanford, que é talvez a universidade privada americana com maior prestígio, foi uma das primeiras a
dobrar-se perante as exigências do movimento. Desde o começo de 1988, que a administraçáo da escola pôs de lado o seu
curso de base largamente alicerçado na filosofia, na literatura e
na cultura ocidentais para o substituir por um novo programa
chamado "Culturas, Ideias e Valores". Aquando das suas manifestações, os estudantes cantavam: "Hé-hé! Ha-ha! a cultura
ocidental partirá!" Ganharam, e uma das disciplinas intelectualmente mais ricas do país foi abandonada. No lugar da "República" de Platao ou do "Príncipe" de Maquiavel, estudam hoje
obras tais como "Eu, Rigoberta Menchu", a odisseia política de
uma camponesa guatemalteca que descobre o feminismo e o
socialismo, ou ainda "Os Danados da Terra" de Franz Fanon,
uma diatribe contra a violência do colonialismo,
Noutros lugares, são os professores que têm de renunciar a
assegurar certas disciplinas. Há já vários anos que Stephan
Thernstrom, um eminente professor de História em Harvard, conhecido pelas suas opiniões de esquerda, dava um curso sobre
o povoamento da América, que incluía uma parte sobre a escravidão nos estados do Sul. Recentemente, encontrou-se exposto
a hostilidade dos estudantes negros que o acusam de ser "insensível ao problema racial". Durante o seu curso, Thernstrom
tinha citado extractos de jornais mantidos por proprietários de
plantações porque, explica ele, "é importante que os estudantes
conheçam as justificações avançadas pelos esclavagistas". Mas
os estudantes, que acham chocante que ele apresente os argumentos dos plantadores, atacaram-no no jornal da Universidade. Em vez de o defender, a Universidade, pela voz de um dos
seus decanos, acusou-o de ser culpado de "preconceitos, importunaçáo e discriminação". "Senti este caso como uma violação. Esperava que a Universidade viesse em meu socorro. Afinal, é a liberdade de ensino que está em jogo, ou náo? Em vez
disso, deixaram-me entregue a mim mesmo, culpado sem ter sido julgado." O presidente de Harvard declarou na altura que nenhuma sanção seria tomada contra Thernstrom, mas que no futuro seria convidado a tomar consciência dos riscos de uma
"certa indiferença".
Todavia, até este incidente, Thernstrom era reconhecido como um excelente professor e, na opiniáo do jornal da universidade, era considerado como "uma das estrelas do firmamento
da esquerda". Após esta experiência, ele renunciou ao seu cur-

so: "Isto não vale a pena. Os professores que ensinam questões
relacionadas com os problemas raciais encontram uma tal hostilidade da parte de certos estudantes que, simplesmente, já não é
possível abordar algumas destas questões, pelo menos com honestidade e de um ponto de vista crítico."
A rejeição da herança ocidental em proveito da de outros
povos é conhecida sob o nome de "multiculturalismo", um dos
gritos de guerra da ideologia PC. Enquanto que, antes, na maioria das universidades mais cotadas, as disciplinas obrigatórias
eram muito raras, ou mesmo inexistentes, hoje, de acordo com
o novo plano de curso, disciplinas sobre o multiculturalismo e a
diversidade étnica são impostas aos estudantes. É verdade que
o sistema educativo da maioria das nações melhoraria certamente se alargasse a consciência cultural dos homens para
além da sua própria cultura, mas, ao inverso, pode ser perigoso
obrigar os estudantes americanos a estudar outras culturas excluindo a sua própria. "Afinal de contas", diz Donald Kagan, presidente da Universidade de Yale, "a cultura ocidental constitui a
maior parte da herança cultural dos Estados Unidos. É evidente
que outros elementos também fazem parte e nós devemos incorporá-los. Mas seria um erro grave renegar a história riquíssima da cultura ocidental". Do mesmo modo, ele considera que
todos aqueles que rejeitam os valores ocidentais e os substituem por valores de outras culturas, que consideram como menos opressivos, são românticos e cruelmente mal informados.
"Os defensores do feminismo no seio do movimento PC descobririam certamente que a condição das mulheres tal como é ditada pelo Islão, por exemplo, está muito longe de responder aos
seus ideais de igualdade."
Além da sua referência a herança cultural americana, o movimento PC joga também numa outra vertente da vida americana, a
existência de quotas destinadas a preservar os direitos das minorias étnicas. E, também aí, leva a lógica desta política até ao seu
paroxismo. É assim que, não contente por impor uma disciplina
sobre a pluralidade étnica, a Universidade de Berkeley na Califórnia segue firmemente uma política de admissão de estudantes algo controversa. Esta inscreve-se na óptica, perfeitamente louvável, de corrigir os erros do passado assegurando um lugar melhor
as minorias étnicas - muitas vezes excluídas das melhores universidades ou relegadas para as universidades de segunda -,
mas tal política só gerou disputas e descontentamento. "É difícil
imaginar uma política mais deliberadamente fabricada ou mais
bem pensada para exacerbar as tensões raciais, desencorajar os
êxitos pessoais em todos os grupos e contribuir para a destruição
de uma das melhores instituições educativas", diz em tom provocador Vincent Sarich, professor de Antropologia em Berkeley.
"Em Berkeley estamos a assistir a formação de duas comunidades tendo bases raciais e étnicas diferentes e que estão cada vez

mais afastadas uma da outra, tanto do ponto de vista académico,
como do social e do étnico."
Em conformidade com as directivas do estado da Califórnia,
os grupos considerados pelo sistema educativo como tendo menos vantagens, essencialmente os negros e os hispânicos, são
favorecidos em relação aos brancos aquando da entrada na universidade e, cada vez mais, em relação aos asiáticos. Isto traduzse nos factos por uma proporção de lugares reservados a estes
grupos. Tendo em conta o baixo número de lugares disponíveis e
o elevado número de candidatos, os estudantes brancos ou asiáticos devem, para serem admitidos, obter notas superiores as dos
outros grupos no teste de admissão a universidade nacional
(SAT). Precisam de uma média de 1268 pontos em 1600, contra
979 para os negros e 1013 para os hispânicos.

A IDEOLOGIA DE "POLITICAL CORRECTNESS"
AMEAÇA A UNIVERSIDADE AMERICANA
O resultado desta política é que metade dos estudantes brancos que têm o nível requerido para se inscrever em Berkeley não
o conseguem fazer, enquanto os negros e os hispânicos estão
praticamente certos de o poder fazer. Desta situaçáo resulta que,
se compararmos a percentagem de alunos com o equivalente ao
nosso "120 ano" por grupo étnico, os negros estão sobre-representados em 50 por cento e os hispânicos em 20 por cento, enquanto os brancos estáo sub-representados em 45 por cento.
"Como se pode ser mais explicitamente racista?",insurge-se Sarich. "A única razão que se pode invocar para excluir metade dos
brancos admissíveis é pura e simplesmente a cor da sua pele."
Em contrapartida, o conselho da Universidade define esta medida
como "um passo imenso para a diversificação do conjunto dos
estudantes de Berkeley". Respondendo a Sarich, David Lloyd,
professor de Inglês em Berkeley, afirma que "as desigualdades
geradas por causas sociais podem e devem ser superadas por
medidas sociais". Dito de outro modo, os negros e os hispânicos,
vítimas das desigualdades sociais, nunca obtiveram resultados
brilhantes no âmbito universitário; certas medidas sociais, e nomeadamente a sobre-representação destes grupos na universidade, são, portanto, hoje plenamente justificadas.
Não é surpreendente que Sarich se tenha tornado impopular
em Berkeley, "campus" tradicionalmente de esquerda, antes
mesmo de estas ideias terem sido institucionalizadas na ideologia PC. Ele exaspera ainda mais os seus opositores ao encorajar os debates sobre questões de raça, de sexo e de inteligência, na sua aula de Introdução a Antropologia, e ao colocar-se
deliberadamente no terreno do velho debate "natureza contra
cultura", o que, no contexto da ideologia PC, é particularmente
sedicioso. "O meu objectivo é conseguir fazer reflectir os jo-

vens" explica ele. "Eu não tento fazê-los engolir um ponto de
vista particular."
As suas tomadas de posição enfureceram de tal modo os
defensores da ideologia PC que uma meia centena de estudantes irromperam em algazarra por uma das suas aulas para o denunciar. Um dos estudantes mais tarde declarava: "Ele não deveria ter o direito de ensinar este género de coisas, é mau." Um
outro acrescentava: "Ele tenta endoutrinar os estudantes com
ideias nazis." Sarich retorquiu que tinha tentado discutir com os
estudantes que protestavam, mas que "eles simplesmente não
queriam ouvir nada. Adoptaram ideias precisas e recusam-se a
pô-las a prova num debate ou mesmo a ouvir outras ideias".
A seguir a esta manifestação, o Departamento de Antropologia começou a examinar oficiosamente o conteúdo do curso de
Sarich, decisão julgada escandalosa pelos defensores da liberdade de ensino. O "dossier" passou posteriormente para as
mãos do conselho universitário, mas perdeu o seu objectivo no
fim do ano lectivo, quando Sarich tomou um ano sabático durante o qual tinha previsto não ensinar.
"As universidades deveriam ocupar-se apenas em desenvolver a discussão livre e intelectualmente sã e a qualidade de ensino", declarou então Sarich. Mas a ideologia PC mina estes
dois objectivos. Mergulhados numa atmosfera delirante, muitos
parecem incapazes de fazer a diferença entre a discussão livre e
intelectualmente sã e as afirmações extremistas. Como observa
um professor: "Se o conjunto da sociedade toma como exemplo
o modelo universitário, não é a harmonia étnica mas, pelo contrário, o fanatismo, a intolerância e a balcanização da vida universitária que se irão desenvolver e espalhar na nossa cultura."
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Além da sua referência a herança cultural
americana, o movimento PC joga também
numa outra vertente da vida americana,
a existência de quotas destinadas a preservar
os direitos das minorias étnicas.
E, também aí, leva a lógica desta política
até ao seu paroxismo. É assim que,
não contente por impor uma disciplina
sobre a pluralidade étnica, a Universidade
de Berkeley na Califórnia segue firmemente
uma política de admissão de estudantes
algo controversa. Esta inscreve-se na óptica,
perfeitamente louvável, de corrigir os erros
, do passado assegurando um lugar melhor
as minorias étnicas, mas tal política
só gerou disputas e descontentamento.

NACIONALISMO
E CR1STIAN 1sMO

Fundada em 1850, a revista bimensal de cultura dos jesuítas italianos, "La Civilta cattolica", ocupa, e não apenas na
península italiana, um lugar ímpar na reflexão crista sobre os
problemas da Igreja e da sociedade. E isto pela qualidade
cfa rehxáo dos seus redactores, e tambkm peia rua grande
proximidade dos organismos da Santa Sé, nomeadamente
da Secretaria de Estado. Os editoriais da revista gozam de
folte autoridade. Publicamos aqui o editorial da revista (5 de
Outubro de 1991, n 3391) sobre um assunto de uma grande
actualidade, mas ao fim e ao cabo raras vezes abordabo: Nacionalismo e Cristianismo.

apresenta-se
sob três formas, que sã0 distintas,
mas muitas vezes estáo unidas.
Sob a primeira forma, o nacionalismo
é a ideologia que faz da nação a que se pertence
a nação que, pela raça, cultura, civilização,
capacidades e aptidões particulares
(artísticas, científicas, políticas, guerreiras),
é superior as outras e tem, por isso,
o direito de as dominar política e culturalmente.
Sob a segunda forma, o nacionalismo
é a ideologia que faz da nação a que se pertence
uma nação eleita, que tem uma missão a cumprir
relativamente aos outros, missão que
pode ser de civilizaçáo em relação aos povos
não civilizados (com o pressuposto implícito
de que "a" civiliza~áo a da sua própria nação).
Sob a terceira forma, 0 nacionalismo
é a ideologia que faz da nação o valor supremo,
a que todos 0s outros valores está0 submetidos,
sendo a validade destes aferida por aquele.
Outras
é a absolutizaçáo da
A

e

(Texto francês, publicado in "La documentation catholique", n
204 1, 5 Janeiro 1992. Tradução de José Centeio.)

O problema do nacionalismo é um dos mais graves, desde há
mais de dois séculos, que o mundo moderno tem de enfrentar,
mas tornou-se particularmente actual e explosivo, após a derrocada do comunismo soviético, nos países do Leste europeu e no interior da própria União Soviética e, ao longo dos últimos meses,
na Jugoslávia. Não se trata, porém, de um problema europeu,
mas antes mundial: ele coloca-se, muitas vezes sob formas extremamente dramáticas, no Médio Oriente, na Ásia - índia, Sri Lanka, Timor - e em muitas regiões de África, onde toma, na maioria
dos casos, a forma de um conflito ou de uma luta entre etnias e
tribos diferentes.
Não tendo um conhecimento directo da forma como se coloca o problema do nacionalismo fora da Europa, deter-nos-emos
muito particularmente sobre o nacionalismo europeu, passado e
presente, desejando que o que vamos dizer possa ajudar a compreender e a julgar também outras formas de nacionalismo. Neste
artigo, propomo-nos duas coisas, que respondem tanto a urgência do problema do nacionalismo como ao facto de muitos cristãos nele se encontrarem implicados: chegar a uma compreensão precisa, mesmo se elementar, do nacionalismo; fazer uma
avaliação moral a luz da mensagem cristã.

UMA TRIPLA PERTENÇA
Para compreender o que é o nacionalismo, há que partir do
de unasconceito de nação, do qual ele emana,
ciH,ldnatusu,nascer, nascido), tem.. na Idade Média. um si~nlicado
essencialmente étnico, uma vez que indica um grupohumano
que tem a mesma origem étnica. Pertencer a uma nação significa
simplesmente fazer parte de uma determinada raçddescendência, ou então do país onde vive essa raçddescendência. Assim,
na Europa medieval, havia seis grandes nações: a germânica, a
inglesa. a francesa, a espanhola, a italiana e a grega. Na época
do papado de Avinhão, o número de nações subiu para dez. Nos
centros universitários, os estudantes estavam divididos em na-

ções: assim, da Universidade de Paris faziam parte quatro nações, França, Picardia, Normandia e Alemanha ou Inglaterra; a
Academia de Viena, fundada em 1384 por Alberto III da Áustria,
contava também com quatro nações, Áustria, Renânia, Hungria e
Saxónia; enquanto a Universidade de Bolonha tinha 17 nações cisalpinas (italianas) et 14 transalpinas (alemãs). A de Praga era
composta por quatro nações: a boémia, a saxã, a bávara e a polaca. Os grandes centros comerciais tinham igualmente as suas
nações, tal como os grandes concílios gerais eram divididos em
nações e cada uma tinha os seus representantes.
Na realidade, na Idade Média, o princípio unificador não era a
nação, mas a fé cristã, e o sentimento de pertença tinha três
graus: pertencia-se, em primeiro lugar, a cristandade; em segundo lugar, era-se lombardo ou borgonhês; e, somente em terceiro
lugar, italiano, francês ou alemão. Por outro lado, na Idade Média,
sentir-se francês ou alemão tinha para um borgonhês ou um saxão um significado e um poder afectivo bem diferentes do que
tem o facto de ser francês ou alemão para um homem de hoje: a
França e a Alemanha eram aglomerados de origens diversas,
mais ou menos vizinhas pela origem étnica, mas não eram nações no sentido que damos hoje a palavra.
Com eteito, a ideia moderna de nação possui ainda, pelo menos em parte, um conteúdo étnico, mas tem sobretudo um conteúdo ideológico. Esta ideia começou a aparecer com a formação
dos Estados modernos, mas afirmou-se com a Revolução Francesa, no final do século XVIII e ao longo do século XIX. Por "nação"
entende-se um grupo humano que possui uma individualidade
própria, que o torna diferente de outros grupos humanos. Esta individualidade radica no facto de se ter a mesma origem étnica,
habitar o mesmo território, falar a mesma Iíngua, professar a mesma religião. Mas radica, sobretudo, no facto de se ter uma cultura
própria, uma tradição própria, uma história própria. As componentes do conceito de nação são, portanto, elementos naturalistas - a raça, o território - e elementos culturais - a Iíngua, a religião, os costumes, a tradição histórica, a arte, o direito. O que é
próprio deste conceito é estes elementos naturalistas e culturais
serem particulares, próprios e específicos de uma naçao, que, devido a eles, é diferente das outras.
É importante sublinhar, em abono da verdade, que os contrastes e oposições entre os diferentes povos não fazem parte do conceito de nação. De facto, os contrastes e oposições entre povos
diferentes já existiam quando estes povos ainda não eram uma nação no sentido moderno da palavra. Assim, no início do século XIII
- portanto em plena Europa medieval - Jacques de Vitry dá-nos
um catálogo dos epítetos com os quais os estudantes parisienses
tinham o hábito de enfarpelar os seus companheirosvindos de outros países: "Eles diziam os ingleses beberrões e reaccionários;os
franceses orgulhosos, frouxos e efeminados; os alemães violentos

e com falta de dignidade quando 'andam na pândega'; os normandos fúteis e fanfarrões; os da região de Poitiers manhosos e
inconstantes; os borgonheses estúpidos e 'naifsl; os bretóes superficiais e fala-baratos; os lombardos ávidos, maus e cobardes;
os romanos sempre agitados, brutais e usurários; os sicilianos tirânicos, terríveis; os brabantinos sanguinários, incendiários, assassinos, bandidos; os flamengos exuberantes, esbanjadores e escravos da comida. Por causa de tais insultos, tudo isto terminava,
muitas vezes, em grandes brigas." (E. Lemberg, "\I Nazionalismo",
Jouvence, Roma, 1981, pp. 52 e S.). Por seu lado, no século XIV,
Jean de Salisbury considerava os alemães como "homines bruti et
impetuosi" e, mais tarde, Dante fala dos alemães "lurchi", ou seja,
comilões e bebedores inveterados.

O NASCER DA "NAÇÁO~
Como e quando nasce a ideia de "nação"? Continuando sempre no quadro histórico e geográfico da Europa, podemos dizer
que a ideia nasce quando alguns homens ou alguns movimentos
de ideias despertam num grupo humano a consciência de possuir características e qualidades que outros grupos humanos não
têm ou não possuem do mesmo modo, uma individualidade própria, isto é, características naturais e culturais específicas, que fazem deste grupo humano um povo a parte, com a sua identidade
própria, a sua missão e o seu destino. A ideia de "nação" não é,
por conseguinte, espontânea, mas induzida. E é, por isso mesmo,
um factor essencialmente cultural.
Assim, se interrogarmos a História para ver como nasceram
as nações modernas, obsetvamos que, na sua raiz, há homens e
movimentos que fizeram avançar a ideia de nação. Com efeito, o
movimento nacional nasce na Alemanha com Herder e Fichte, e
com o Romantismo; em França, nasce com a Revolução Francesa; na Itália, com Mazzini e o Risorgimento. A partir destes países,
a ideia nacional propaga-se por toda a Europa continental. Na
verdade, há nestes países uma longa preparação para o nascimento da naçao.
Em Itália, depois de Dante e Petrarca, é o Renascimento que,
pelo uso e aperfeiçoamento da Iíngua italiana e pondo em relevo
a grandeza da Roma antiga, em contraposição a decadência da
Itália de então, prepara o nascimento da nação italiana. Ainda
mais: "O renascimento italiano mostrou o caminho aos renascimentos nacionais dos povos europeus: purificação, originalidade
e validade da Iíngua vulgar, testemunhos de uma importante cultura literária antiga, de uma grandeza e um poder político anteriores e de vontade de renovação. Em consequência, os povos farão o mesmo: irão definir a sua Iíngua, irão tentar purificá-la e
mostrar a sua igual dignidade. Esforçar-se-ão por apoiar a existência de uma cultura literária antiga de grande qualidade, mes-

mo que, para esse objectivo, sejam obrigados a inventar e a falsificar manuscritos e tradições históricas. E, finalmente, ao referir-se a
um qualquer Estado - que hão-de transformar, se necessário, segundo as suas próprias características -, eles aspiram a um Estado nacional próprio, soberano e emanando directamente de Deus."
(E. Lemberg, "I1 Nazionalismo", p.160.)
Em França, Espanha e Inglaterra, são os estados mais fortes
que, ao impor uma Iíngua única - em Espanha, o castelhano, em
detrimento do catalão; em França, o francês, em detrimento do
provençal -, preparam a aparição de uma consciência nacional.
No entanto, até ao século XVII ou XVIII, ainda não é possível falar
de uma nação francesa, italiana ou alemã. A nação nasce quando,
sob a influência do Romantismo, se descobre que as expressões
características de um grupo humano - a Iíngua, a poesia, a música, o direito, a filosofia, a política, a religião - são emanações de
um princípio vital, ou seja, da alma, do talento de um povo, e fazem
dele um povo particular, precisamente uma "nação".
Com efeito, a nação não implica uma natureza humana comum
a todos os homens, alterada unicamente pelo clima, pela educação
e pela História, mas é uma realidade inata, individual, dotada de
uma "alma" própria: "Qualquer nação - escreve F. Chabod, citando o pensamento de J. G.Herder -torna-se um 'quid' que existe
por si mesmo, fechado sobre si, impenetrável aos outros. Mesmo
fisicamente, os seus caracteres são permanentes, duram milénios
sem misturas estrangeiras, se ele permanece ligado ao seu solo
como uma planta." E, moralmente, qualquer nação é um mundo
em si mesma, com os seus valores, forma de pensar, o seu processo natural de costumes e ideias, de espírito e de moralidade, que
não se deve alterar (F. Chabod, "L'idea di nazione", Laterza, Bari
1961, p. 35). Na realidade, qualquer naçáo possui certos caracteres
fundamentaisque radicam nas profundezas misteriosas do seu ser,
como, por exemplo, a Iíngua. Do mesmo modo, perder a sua própria Iíngua, ou deixá-la contaminar por outras línguas, significa perder a sua individualidade como naçao.
Assim, diz J. G. Fichte, na sua obra "Reden an die deutsche
Nation" (1807), o mérito das tribos germânicas que continuaram no
local da sua primitiva residência - a Alemanha - é o de terem
conservado a Iíngua alemã, que é qualquer coisa de primitivo que,
"desde a sua primeiríssima aparição, nunca mais deixou de brotar
da verdadeira vida comunitária, sem admitir o mais pequeno elemento qye não seja a expressão de uma ideia pessoal do povo e
perfeitamente coordenada com todas as outras ideias da nação".
Pelo contrário, as outras tribos germânicas que se estabeleceram
em França, Espanha e Itália adoptaram novas línguas, de origem
latina, e cortaram assim as raizes que Ihes davam vida, perdendo a
sua Iíngua mãe. Agora, afirma Fichte, o alemão é a vida, enquanto
as outras línguas neolatinas são a morte. Também, "no seio de um
povo cuja Iíngua é viva" - o alemão -, a cultura intelectual pene-

tra toda a sua vida. No seio dos outros povos - os não alernães
-, a cultura espiritual e a vida estão radicalmente separadas. Em
virtude do mesmo princípio, o povo alemáo leva profundamelite a
sério tudo o que diz respeito a cultura espiritual, enquanto que, para outros povos, se trata apenas de um divertimento superior. No
primeiro, existe o espírito e o carácter; nos outros, apenas o espírito. Da mesma forma, o primeiro, em todas as coisas, é zeloso e
cheio de fervor, "entrega-se"; os outros, pelo contrário, abandonam-se a sua "feliz natureza" (J.-J.Chevalier, "Le grandi opere de1
pensiero politico", II Mulino, Bolonha, 1968, pp. 271-278).
Tal como deve conservar intacta a Iíngua que é a sua, toda a
nação deve conservar intactos os seus costumes e as suas tradições e não se deixar "envenenar" pela contaminação de outros
costumes e tradições. Assim, Herder lamenta o "envenenamento"
do são espírito alemão quando "hordas de monges e de padres
francos, a espada numa mão e a cruz na outra, introduziram na
Alemanha a idolatria papal, o que de pior restou das ciências romanas e o calão mais vulgar usado nos caminhos e nos mosteiros. A
Iíngua dos monges (o latim) produziu uma eterna barbárie na Iíngua do país, penetrou no âmago da literatura, envenenou o espírito
da nação" (F. Chabod, "L'idea di nazione", pp. 36 e ss.).

Historicamente, a tomada de consciência de ser uma nação esteve sempre associada a aspiração de fazer da nação um Estado
nacional, na convicção de que, só constituindo-se como Estado soberano e independente, uma naçáo pode ser verdadeiramente ela
mesma, isto é, pode desenvolver todas as suas capacidades e
possibilidades e ver a sua dignidade respeitada e reconhecida. Na
verdade, com o princípio nacional afirma-se, simultaneamente, a
soberania popular e, por conseguinte, o princípio do Estado nacional, enquanto expressão da soberania do povo, da naçáo.
Mas, para que a naçao possa tornar-se um Estado nacional, é
necessário criar, alimentar e desenvolver o sentimento nacional ou seja, o sentimento de que todos os.habitantes de um Estado
pertencem a mesma naçáo e a divisão política entre as nações é
justa e natural, e mesmo sagrada -, de que toda e qualquer nação
tem direito a autodeterminação e a viver independente no interior
das suas fronteiras naturais. Daí, o esforço da nação-Estado nacional para impor a todos uma única Iíngua, que permita uma ligação
estável e directa entre os indivíduos e o poder central, e a sua própria escola para a educação nacional de todos os cidadãos. Por isso também o esforço em dar a nação uma história, ligando-a com mais ou menos exactidão histórica - ao seu passado. Assim,
por exemplo, U. Foscolo, nos seus "Sepolcri", lembra aos italianos
as glórias itálicas do passado e exorta-os as narrativas e lendas.
Mas o mais importante para que uma nação possa subsistir e

tornar-se um Estado nacional é desenvolver nos cidadãos o sentido da "pátria", ou seja, os sentimentos de amor e de dádiva de
cada um a naçáo a que pertence, ao ponto de por ela sacrificar
os seus bens, a sua saúde e, no caso da sua existência correr perigo, até a própria vida. O sentimento nacional possui como tal
um "pathos" passional e religioso. Encontramos um exemplo esclarecedor disso nos diversos "risorgimenti" do século XIX, quando o Romantismo pôs em movimento as paixões nacionais.
Com efeito, enquanto a filosofia das Luzes, no século XVIII,
exaltava a razão, que, por natureza, é cosmopolita, universal, uma
vez que as leis que ela dita são válidas para todos os povos do
Mundo, para os franceses como para os chineses, o Romantismo
do século XIX exalta o sentimento, a paixão, o que há de individual em cada povo. Ao reformismo esclarecido do século XVIII
sobrepõe-se a revolução, que quebra as correntes das antigas
servidóes e renova os povos, despertando neles essas forças vitais que a sujeição ao estrangeiro tinha humilhado e apagado. Assim, os diversos "risorgimenti" do século XIX são atravessados
por grandes paixões que, muitas vezes, desembocam no fanatismo. Sobretudo, tomam um carácter religioso.
F. Chabod observa: "Maquiavel separa a política da religião,
mas, a partir do século XIXI transfere-se a religião para a política,
faz-se da política uma religião, ou, o que é a mesma coisa, cria-se
a religião da pátria, a qual, por seu lado, é o fim supremo da política, o objectivo para o qual se caminha. Isto é um feito, repitamo10, dos homens do século XIX. É inútil determo-nos muito mais a
dizer qual a maior força que daí advém para a ideia de 'pátria'. A
sacralidade é atribuida a coisas terrestres: a luta política adquire
esta carácter religioso e frequentementefanático, que, com a aparição dos verdadeiros nacionalismos,se foi exacerbando pouco a
pouco." (Ibidem, p. 54.)
Com efeito, a nação transforma-se na pátria e a pátria torna-se
uma divindade: o amor pela pátria torna-se sagrado - "amour sacré de la patrie",canta Rouget de I'lsle n' "A Marselhesa" - e o sangue derramado pela patria é "santo" (Foscolo); aqueles que sofrem
e morrem pela independência da pátria, em Spitsberg ou no forte de
Belfiore,são "mártires". Em Roma, constrói-se o Altar da Pátria.

O NACIONALISMO E UMA IDEOLOGIA
Uma vez clarificados os conceitos de "naçao", "Estado nacional", "sentimento nacional1'e "pátria", é fácil compreender o que é
o nacionalismo. Ele é de natureza ideológica. Portanto, enquanto a
nação é um facto histórico, o nacionalismo é uma ideologia - o
mesmo e dizer, um facto de natureza mental, um conjunto de conceitos -, construída a partir do facto histórico da naçáo. Por "ideologia" entende-se aqui um conjunto mais ou menos orgânico de
doutrinas de tipo dogmático, com uma forte componente volunta-
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rista e passional, que induz a tomar determinadas atitudes e a cumprir certas acções, que são moralmente justificadas por aquele.
A ideologia nacionalista apresenta-se sob três formas, que
são distintas, mas muitas vezes estão unidas. Sob a primeira forma, o nacionalismo é a ideologia que faz da naçao a que se pertence a nação que, pela raça, cultura, civilização, capacidades e
aptidões particulares (artísticas, científicas, políticas, guerreiras), é
superior as outras e tem, por isso, o direito de as dominar política
e culturalmente. Sob a segunda forma, o nacionalismo é a ideologia que faz da nação a que se pertence uma nação eleita, que
tem uma missão a cumprir relativamente aos outros, missão que
pode ser de civilização em relação aos povos náo civilizados
(com o pressuposto implícito de que "a" civilização é a da sua
própria nação). Sob a terceira forma, o nacionalismo é a ideologia
que faz da naçao o valor supremo, a que todos os outros valores
estão submetidos, sendo a validade destes aferida por aquele.
Por outras palavras, é a absolutização da naçao.
Sob esta terceira forma, a naçáo torna-se o valor absoluto, superior a qualquer outro, e tem, por isso, o primeiro lugar na escala
dos valores a atingir. Assim, no esforço de concretização da afirmação da naçáo - o que engloba geralmente a sua independência política e, portanto, a sua constituição em Estado independente e soberano -, deve-se sacrificar todo e qualquer outro valor,
mesmo os maiores valores da vida, da sua vida profissional ou da
dos outros. Para o nacionalismo, a morte pela pátria é a melhor
forma de dispender a vida e a destruição e eliminação daqueles
que se opõem a afirmação da naçao a que se pertence, a sua independência e a sua unidade, são não só um direito, mas um dever sagrado.
Na verdade, para o nacionalismo, tudo é medido segundo o
metro da nação: é bom - e deve ser realizado - tudo o que favorece a afirmação da nação, a sua independênciae a sua unidade; é mau - e deve ser evitado - tudo o que prejudica a unidade e a independêncianacionais.
Destaforma, o nacionalismo justifica o terrorismo, a guerrilha, o
assassínio dos adversários - e também dos seus compatriotas
que querem negociar com o inimigo ou que se contentam em obter
para a naçao uma certa forma de autonomia e de autogoverno,
mas não a plena independência política. E não há que ter nenhum
escrúpulo em recorrer a formas horríveis de crueldade, para aterrorizar o adversário ou vingar-se das injustiças suportadas pela sua
nação. Além disso, não há que hesitar em pedir aos seus aderentes
o suicídio: pensemos nos "kamikazes" que morrem com a carga
de explosivo que transportam com eles, nos nacionalistas irlandeses que, nos últimos anos, se deixaram morrer de fome; nos tigres
tamil do Sri Lanka, que trazem pendurada ao pescoço uma cápsula
de cianeto para tomar no caso de serem feitos prisioneiros.
Concluindo, o nacionalismo contém dois elementos essen-

ciais: por um lado, a exaltaçáo da superioridade da sua própria nação sobre todas as outras; por outro, a absolutização da nação, ou
seja o elevar a nação a categoria de valor absoluto e supremo.
Historicamente, o nacionalismo teve numerosas expressões.
Mas foi ao longo dos dois últimos séculos que, na Europa, ele chegou a formas extremas. Assim, na Alemanha, de Herder a Hitler, o
nacionalismo alemão acentuou a superioridade da nação germânica, devida ao sangue ("Blut"), ao território ("Boden"),a língua germânica, mas também a cultura e a ciência alemãs; como consequência desta superioridade, a Alemanha estava destinada a dominar todos os povos. O nacionalismo francês - que teve os seus
mais fortes empurrões nos anos que se seguiram a Revolução
Francesa, quando a França sentiu que tinha a missão de "exportar"
a liberdade para toda a Europa, e, mais tarde, nos anos que se seguiram a derrota de 1871 e a vitória de 1918 - pôs o acento na
missão de civilização que a França tem no Mundo. O nacionalismo
russo colocou em primeiro lugar as características particulares da
alma eslava. O nacionalismo italiano, com o fascismo, imitou Roma
e o Império Romano, vendo na nação italiana a herdeira e a continuadora da grandeza e da obra de Roma, mas também se inspirou
fortemente nas humilhações suportadas como consequência do
tratado de Versalhes de 1919. Na verdade, muitas vezes, são as injustiças que uma naçáo sofre, ou que ela crê ter sofrido da parte de
outras, que acendem os nacionalismos. É o caso dos actuais nacionalismos sérvio e croata.

O AMOR A PÁTRIA NAO É O NACIONALISMO
Que julgamento fazer sobre o nacionalismo do ponto de vista
cristão? Digamos desde já que o julgamento é clara e absolutamente negativo se entendermos por nacionalismo o que acabámos
de explicar. Com efeito, muitas vezes, na linguagem corrente, entende-se por "nacionalismo" um forte sentimento nacional ou então
um amor intenso a pátria.
O cristão reconhece, sem duvida nenhuma, como legítimo e
justo o sentimento nacional e o amor pela pátria. O homem é social
por natureza, no sentido em que tem necessidade da sociedade
para atingir o seu pleno desenvolvimento humano. Ele tem necessidade, em primeiro lugar, da sociedade familiar, ao ponto de, sem
uma família regularmente constituída, o crescimento humano do
homem ser entravado e mais ou menos impedido. Mas a sociedade familiar não é suficiente para proporcionar ao homem tudo o
que ele necessita para o pleno desenvolvimento da sua humanidade. E necessária uma comunidade com carácter já não unicamente
familiar, mas também político, estruturada em Estado, qualquer que
seja a forma jurídico-constitucional.
Esta comunidade política, em que a pessoa está inserida através da família, tem uma origem étnica muito particular: vive num

determinado território que é o seu, fala a sua língua, tem a sua própria cultura, maneiras de viver e de se comportar que são as suas,
a sua tradição filosófica, jurídica, artística, a sua própria história,
através da qual se constituiu como comunidade, com características próprias. Sendo uma parte desta comunidade, o homem partilha também os valores que ela transmite aos seus membros e, deste modo, enriquece-se e é ajudado a desenvolver plenamente a
sua humanidade.
Acontece então que entre as pessoas e as comunidades políticas e nacionais de que elas fazem parte se estabelecem relações
afectivas particularmente intensas: ama-se a pátria, está-se preso à
terra e ao povo; sente-se como sua a história e as tradições; sentese como seu património a cultura e a arte; sente-se a obrigação de
defender a pátria, a terra e o povo, com a sua cultura, tradições,
história, contra quem queira atentar contra a sua liberdade, o seu
desenvolvimentoautónomo e a sua existência.
O amor a pátria é, portanto, cristão. Jesus, assim como S. Paulo, deram disso exemplo. Jesus repeliu certamente o nacionalismo:
quer o nacionalismo político dos zelotas, que os impelia aos piores
delitos, provocando por parte dos romanos represálias cruéis; quer
o nacionalismo religioso do povo judeu, que o levava a interpretar
de forma inexacta a sua "eleição" da parte de Deus e a desprezar os
pagãos ("goyim") como idólatras e impuros. Mas ele amou a sua
pátria ao ponto de chorar a ruína trágica de Jerusalém e o terrível
destino que esperava o seu povo; o povo a que ele reservou o seu
ministério de pregador do Reino de Deus e autor de milagres. Ele
também foi morto pela sua nação, apesar de o evangelista João,
corrigindo o pensamento de Caifás, que entretanto tinha profetizado, ou seja, tinha falado sob a inspiração de Deus, afirmar que Jesus devia morrer pela nação. E não sómente pela nação, mas também para juntar todos os filhos de Deus dispersos (Jo 11,51 e ss.).
O próprio S. Paulo se sente fortemente ligado ao seu povo, as
suas tradições e valores religiosos, e mostra por eles o seu apreço:
"Eles que são israelitas, aos quais pertencem a filiação adoptiva, a
glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, e também
dos quais são os patriarcas e dos quais nasceu Cristo segundo a
carne" (Rom 9, 4-5). Simultaneamente, ele orgulha-se de ser cidadão romano, de nascimento e não porque tenha comprado a cidadania romana (Act 22,25-28), e sente, em consciência, a obrigação
de ser leal a autoridade romana (Rom 13, 1-7).
É verdade que, nos primeiros séculos da Igreja, porque o Império Romano persegue os cristãos, ou porque estes vêem na Jerusalém celeste a sua verdadeira pátria ("Não temos aqui cidade permanente, mas procuramos a cidade futura", Heb 13,14), ou talvez
ainda sob a influência do cosmopolitismo estóico de Cícero ou Séneca ("O sábio encontra em qualquer parte a sua pátria" - Séneca, "Consolatio ad Helviam", c. 9), se nota um certo desapego da
pátria. Assim, aquilo a que chamamos "Carta a Diógnete" (c. 5) afir-
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ma: "Os cristãos habitam a sua pátria, mas como estrangeiros.
Qualquer região estrangeira é para eles uma pátria e qualquer pátria é para eles uma região estrangeira."
Após a época das perseguições, o amor pela pátria é sentido
como um dever, de tal modo que St%mbrósio escreve: "O cidadão deve julgar-se mais feliz ao esconjurar os perigos que arneaçam a sua pátria do que ao escapar ele próprio a um perigo."
("De officiis ministrorum", 1,111, c. 111,23.) Nos séculos seguintes, o
amor pela pátria está presente como um dever de piedade, entendendo por este termo o amor, o respeito e a dedicação que, depois de Deus, se deve aos pais, enquanto participantes na obra
criadora de Deus. De facto, S. Tomás coloca no mesmo plano os
pais e a pátria, porque "o princípio do nosso ser são os nossos
pais e a pátria, pelos quais e nos quais nascemos e crescemos"
("Súmula Teológica", 11-11, 101, art. 1 , c). É, portanto, justo que se
ame a sua pátria, a sua naçao, de um amor de predilecção, ou
seja, de um amor maior que aquele que se deve ter por todos os
outros povos (ibid., 26, art. 8).
Em conclusão, o amor de predilecção pela sua própria nação é
justo, na condição de que se evite qualquer sacralização da pátria e
de que ele não se torne exclusivo, mas continue aberto ao amor as
outras nações e, sobretudo, de que não seja mesquinho e cego,
mas saiba apreciar os valores e as qualidades das nações dierentes da sua, como dons que Deus faz a humanidade e a Igreja.

O CRISTIANISMO OPOE-SE
RADICALMENTE AO NACIONALISMO
O que é que opõe, então, o nacionalismo exacerbado, que
examinámos, ao cristianismo? É o facto de o nacionalismo divinizar a naçao, fazendo dela um absoluto, e da sua vantagem a norma do agir moral, justificando até os piores delitos, sob o pretexto
que de que eles são úteis a nação. Na realidade, o nacionalismo
é uma ideologiaidólatra e radicalmente imoral, na medida em que
deifica a nação e lhe atribui um valor de princípio moral superior.
Ele está, por isso, em contraste radical com o cristianismo, que
não reconhece nenhum deus terrestre fora de Deus e ao lado de
Deus, e não reconhece outra norma de moral que não seja a Lei
de Deus e o bem do homem na totalidade do seu ser e na plenitude da sua humanidade.
Ele está ainda em radical oposição com o cristianismo na medida em que atribui a nação características que a tornam superior
as outras, que a destinam ao domínio das outras, impondo-lhes
as características da sua própria superioridade: a sua raça, a sua
língua, a sua cultura, ou então eliminando as raças e as culturas
"inferiores". Para o cristianismo, não há homens, povos, raças e
culturas superiores, ou homens, povos, raças e culturas que sejam inferiores por natureza. Efectivamente, todos os homens tem

14 VIRAGEM

por essência um valor igual perante Deus, são todos filhos de
Deus e são todos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Todos
os homens têm os mesmos direitos ao livre e completo desenvolvimento do seu ser, o direito a conservar e a desenvolver a sua
própria vida espiritual, cultural, económica e política, segundo os
seus próprios caminhos.
É certo que, por razões históricas, climáticas e de localização
geográfica, certos povos se desenvolveram, cultural, económica e
politicamente, mais que putros, que viveram isolados e em condições climáticas particularmente duras. Mas isso não dá aos primeiros o direito de dominar os segundos e de Ihes impor a sua
cultura "superior". Segundo a visão cristã - que nisto se opõe a
qualquer visão nacionalista -, as relações entre povos diferentes
não podem ser de domínio e submissão, portanto de luta e de
ódio recíprocos, mas devem ser de colaboração e de solidariedade, num plano de igualdade e de respeito recíproco pelas particularidades de cada um. É com este espírito que é preciso procurar
a solução para os inumeráveis problemas que derivam das relações entre nações diferentes, sobretudo quando no mesmo território vivem em conjunto maiorias e minorias pertencentes a povos
diferentes pela raça, pela língua e pela religiao. A solução ideal
seria que qualquer povo pudesse constituir-se em Estado independente, mas isso nem sempre é possível ou Útil. Neste caso,
dever-se-ia constituir federações ou confederações que, por um
lado, assegurassem a unidade do Estado, mas, por outro, dessem as nações a possibilidade de manter e desenvolver a sua
própria identidade étnica, cultural e religiosa. Como o mostra o
caso recente da Jugoslávia, isto é mesmo muito difícil precisamente por causa dos rasgos de nacionalismo que agitam este
pais. Mas é o único caminho para um futuro de paz.
Finalmente, o nacionalismo é uma religião investida, que não
pode - nunca - encontrar na fé cristã nem estímulo nem justificação nem, ainda menos, apoio. Não pode por isso existir nacionalismo cristão, que aja em nome da fé cristã ou pelo seu bem e
interesse.Também não pode haver nacionalismo religioso que, para afirmar uma religião, recorra a guerra, a guerrilha, ao homicídio,
a opressão e ao extermínio de povos pertencentes a outras raças,
outras religiões ou outras culturas. Deus nunca pode ser venerado
tirando a vida e a liberdade aos homens. Ele é, pelo contrário, gravemente ofendido naqueles que são a sua imagem, porque o homem, no seu ser e na sua liberdade, é a imagem de Deus.
É, por conseguinte, um abuso bastante grave usar o cristianismo - ou qualquer outra religiao - para fins nacionalistas, como por vezes foi o caso no passado e como ainda acontece em
certos países. As pessoas sinceramente religiosas devem sentir a
contradição radical que existe entre nacionalismo e religião e
opor-se a toda a tentação de utilizar a fé religiosa para objectivos
nacionalistas.

ESQUECER,

.

Entrevista a Jean-Luc Vesco

"Todos nós sentimos uma certa nostalgia
de um texto primitivo, uma espécie
de estenografia do discurso de Jesus...
Seria uma hipótese aberrante, quer pelo preço
dos manuscritos naquela época,
quer pelo que nos é dito sobre a ignorância
dos discípulos. A nossa fé é apostólica,
o que quer dizer que nos é transmitida
pelos apóstolos e nós acreditamos
no seu testemunho verídico.
Nao podemos nem devemos sair daqui."
[Texto publicado in "L' Actualité Religieuse dans le Monde" , em
Dezembro 1991. Número especial sobre "As Igrejas das nossas
raizes (arménios, caldeus, coptas, maronitas, melkitas, gregos...)" Tradução de Maria Adelaide Pinto Correia.]

Jean-Luc Vesco foi durante seis anos, a partir de 1984,
director da Escola Bíblica de Jerusalém, centenária e irradiante. É um dominicano que perpetua a tradição exegética
do padre Lagrange. Conhece tudo da pequena povoação
caldeia inicial, Urushalim, e tudo da Jerusalém moderna.

-

"L' Actualité Religieuse dans le Monde" (ARM) Qual a
intuição fundadora, quais os objectivos da Escola Bíblica de
Jerusalém?
Jean-Luc Vesco - Foi concebida pelo padre Lagrange, que
era um pioneiro, segundo um projecto muito preciso - o programa foi fixado em 15 de Novembro de 1890 e nunca foi posto
em causa. Quis criar em Jerusalém um centro de investigação
exclusivamente consagrado ao estudo científico da Bíblia. Naquela época não era uma decisão pacífica. Estava-se em plena
luta contra o modernismo - e a investigação científica sobre a
Sagrada Escritura assustava a hierarquia católica. Por seu lado,
o padre Lagrange estava convencido de que todos os meios
científicos disponíveis podiam e deviam ser postos ao serviço
de uma melhor inteligência da Palavra de Deus.
Para ele, a investigação da verdade não se podia imaginar
num contexto de medo do que se iria descobrir. O enorme mérito do padre Lagrange terá sido o de conduzir a par uma vida
de investigador exigente e uma fé sem falha. Não encontrava
nisso contradição: pelo contrário, pensava que a fé poderia ser
uma qualidade suplementar para um exegeta.
ARM - Exegese que requeria tanto o estudo dos manuscritos quanto as pesquisas arqueológicas...
JLV - De início, a Escola Bíblica não dirigiu escavações arqueológicas. A arqueologia estava no início. Esse sector foi desenvolvido na Escola sobretudo sob impulsão do Padre de
Vaux. Em 1920, a Escola foi reconhecida pelo Governo francês
como instituto oficial para a arqueologia em Jerusalém, missão
que nunca foi posta em causa.
ARM -Arqueologia, estudo científico dos textos: aí está
toda uma metodologia de leitura da Bíblia. Hoje em dia, há
uma certa contestaçáo a essa abordagem, a favor de um
modo mais afectivo e existencial...
JLV - Pode dizer-se que o padre Lagrange tinha introduzido o espírito crítico na Igreja. É verdade. Introduziu o método
histórico-críticona exegese católica. Para ele, a Bíblia é Palavra
de Deus e inseparavelmente palavra humana. É preciso estudar
o que diz o autor humano, o que o influenciou, o seu contexto,
as suas fontes. Actualmente, isto já não nos satisfaz. É como se
fizéssemos a pre-história do texto, a montante, mas não continuássemos para juzante , onde o texto vem ao encontro do homem contemporâneo. É cortar a exegese da vida. Drewermann,
entre outros, insiste em que a Palavra de Deus deve ser uma

palavra para os homens, e eu estou de acordo. Mas, atenção:
essa Palavra tem uma história, os símbolos que ela utiliza têm
uma história. Se se esquece isto, se se vai, por exemplo, interpretar Marcos referindo-se aarquétipos universais, expomo-nos
a muitas confusoes. Um sistema simbólico não é válido sempre
e em toda a parte, em todas as culturas do mundo. Além do
método histórico-crítico, precisamos das suas continuidades
poética, canónica, teológica. A Bíblia é uma poesia; é um conjunto canónico cujas referências se entrecruzam; e tem uma
chave que é um acontecimento inaudito, singular: o nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
ARM - A originalidade da mensagem bíblica, ao longo
de uma investigação científica neces,sariamente comparativa, não se arrisca a um apagamento entre as outras mensagens religiosas da região e da época consideradas?
JLV - Pelo contrário! Mas entendamo-nos sobre o que é a
sua originalidade. O monoteísmo?! Este aparece relativamente
tarde nos escritos bíblicos; e aparece num contexto de conflito
entre os profetas e o politeísmo do povo. O tema da eleição de
Israel? Não é essencial; antes de ser visto como um privilégio,
era encarado mais como uma responsabilidade. Pessoalmente, diria que a originalidade da Bíblia é a fé num único Deus
que intervém na história humana; isto é, que é específico da
história de Israel! No Egipto, na Mesopotâmia, encontramos
deuses que vivem no seu mundo, casam-se, têm aventuras,
procriam... mas em nada se preocupam com os homens. Na
Babilónia, cada ano os deuses manipulavam as tábuas do destino e era preciso tentar saber se os presságios eram catastróficos ou benéficos. O medo planava sempre, porque náo se
sabia bem quais seriam os deuses dominantes. Na Bíblia não
existe esse medo. Vive-se na certeza de que dependemos de
um só Deus, que se aliou com o seu povo. Com o Novo Testamento , então, temos a incarnação de Deus - acontecimento
sem equivalência possível.
ARM Periodicamente, a propósito de certas descobertas arqueológicas (como, por exemplo, os manuscritos
de Qumrân), correm boatos de que a comunidade científica
se entenderia para esconder ao grande público descobertas
que ponham em causa os seus próprios resultados adquiridos, ou até a própria fé...
JLV - Não escondemos nada! Quanto aos manuscritos de
Qumrân, foi preciso tomar medidas de protecção especiais:
um manuscrito dessa época é frágil e não se consulta como
um jornal diário!! Mas agora já se podem consultar a vontade,
em microfilmes. A transcrição dos pergaminhos mais alterados
é particularmente lenta, e alimentou os tais boatos. Os manuscritos podem ser classificados em três séries: a primeira reproduz os textos do Velho Testamento, permitindo subir onze sé-
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culos na investigaçáo das fontes. Verifica-se que as cópias sucessivas, ao longo de um milénio, são muito fiéis, veiculando,
aliás, variantes mínimas mas interessantes; a segunda série
reúne comentários sobre os textos bíblicos; a terceira diz respeito a própria seita dos Essénios, cuja biblioteca são os manuscritos de Qumrân. Nenhum texto das grutas de Qumrân faz
alusão ao cristianismo. Todos nós sentimos uma certa nostalgia de um texto primitivo, uma espécie de estenografia do discurso de Jesus... Seria uma hipótese aberrante, quer pelo preço dos manuscritos naquela época, quer pelo que nos é dito
sobre a ignorância dos discípulos. A nossa fé é apostólica, o
que quer dizer que nos é transmitida pelos apóstolos e nós
acreditamos no seu testemunho verídico. Não podemos nem
devemos sair daqui.

"AS RELAÇOES COM O GOVERNO ISRAELITA
SÁO CORDIAIS, MAS TENSAS
ARM - Deixemos os livros. Jerusalém, que conheceu
como estudante de 1962 a 1964, sob a autoridade jordana,
era como?
JLV - Era uma grande aldeia árabe. A Escola [Bíblica de
Jerusalém] fica perto da cidade antiga e éramos muito bem
aceites. Eu já não estava em Jerusalém quando foi conquistada
pelo Tsahal [o exército israelita], em 1967, mas sei que foi um
empreendimento bem árduo. Todos os dominicanos foram alinhados no pátio da Escola e ameaçados de morte. Mas a autoridade israelita não trouxe só aborrecimentos. É preciso reconhecer que Jerusalém se tornou numa cidade universitária bem
viva. Actualmente, acolhe os melhores arqueólogos do Mundo
e permite uma confrontação cultural excepcional. Por outro lado, também é verdade que as comunidades cristãs têm de estar constantemente a enfrentar "assédios" diversos por parte de
Israel. Havia acordos entre o Império Otomano e a França, que
tinham sido ratificados pela Inglaterra e pela Jordânia. O Governo francês parecia ter obtido de Israel o reconhecimento desses acordos - mas agora Israel argumenta que tais convenções nunca foram ratificadas pelo Knesset [o Parlamento]. Estamos nisto. As relações com o Governo israelita são de um
modo geral cordiais, mas tensas.
ARM - As comunidades cristãs aqui presentes não teriam mais força se estivessem unidas?
JLV - Mas elas estão unidas! Isso é pergunta de um ocidental... Claro que há querelas de sacristia. Mas, entre as autoridades, o entendimento é muito grande. Visitamo-nos e recebemo-nos mutuamente muito bem. Cada vez que enviei estudantes para trabalhar com os sírios, os gregos ou os arménios
ortodoxos, tudo correu perfeitamente. Nas festas do centenário

da Escola, todas - mas todas! - as confissões cristãs estavam
representadas. Se vamos pensar no ecumenismo a maneira ocidental, estamos perdidos. Em Jerusalém, o que marca a identidade de um cristão é o seu rito. Perguntas-lhe onde vive e ficas a
saber de que grupo é - está ligado a uma comunidade que lhe
dá a sua identidade própria, e que o defenderá se tiver problemas. A sua hierarquia é que o apoiará. Para que isto continue assim, é preciso não andarmos a tentar converter-nos uns aos outros: respeitar o "statu quo", as ligações, os locais, os rituais. Durante a Semana da Unidade, vamo-nos visitando; há uma cerimónia diferente em cada dia. Os monges da Etiópia aparecem
vestidos como pastores, o anglicano ou o luterano de fato preto
impecável, o arménio de vestes litúrgicas sumptuosas. E uma
parábola viva e visível da universalidade do cristianismo, a possibilidade de falar todas as línguas, de se incarnar em todas as
culturas. O que é preciso é não mudar isto! Então o que é o ecumenismo? É estimularmo-nos uns aos outros a prática do Evangelho, nada mais.
ARM - Quando se fala das comunidades cristas, é preciso evocar também as que vêm a Jerusalém para encontrar as
suas raízes judaicas ...
JLV - Sim. E um fenómeno relativamente recente. Alguns
cristãos vêm a Jerusalém para encontrar os seus irmãos judeus e parecem nem sequer imaginar que poderiam também
encontrar irmãos árabes cristãos. Para eles, esta cidade é essencialmente o lugar onde podem manifestar a sua solidariedade com o povo da Bíblia. É um mal-entendido duplo. Por
um lado, o Estado de Israel (sociedade maioritariamente laica
e mesmo ateia) e o povo judeu num sentido místico e espiritual são duas realidades distintas. Por outro lado, não se pode confundir o Antigo Testamento [AT] e o judaísmo actual. A
religião do AT centrava-se no Templo, nos sacrifícios, no encontro com Deus em Jerusalém. O judaísmo centra-se na observância da Lei.
ARM - O "leitmotiv" do judaísmo na diáspora era também "no ano que vem em Jerusalém", o regresso...
JLV - Sim, mas nem sempre. Encontram-se tradiçóes rabínicas que dizem que a característica de Israel é precisamente andar dispersa entre as nações, para Ihes fazer conhecer o verdadeiro Deus. De qualquer maneira, é preciso distinguir a religião
do AT, extinta com a ruína do Templo no ano 70, e a corrente
que dela deriva e se divide entre o judaísmo e o cristianismo.
ARM Que estatuto se deve desejar para Jerusalém?
JLV - Tomemos em conta o direito internacional, consubstanciado no voto da ONU de 29 de Novembro de 1947, Resolução 181. Este texto prevê um Estado de Israel e um Estado palestiniano, ambos com fronteiras reconhecidas internacionalmente. Jerusalém e os Lugares Santos ficariam sob garantias interna-
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cionais. Se queremos defender o direito internacional neste caso, defendamo-lo - nunca foi aplicado! Objecta-se que esta decisão da ONU foi recusada pelos árabes. Claro que sim! Como
poderiam eles aceitar que a comunidade internacional dispusesse soberanamente de territórios seus para entregar mais de metade da Palestina a uma minoria implantada recentemente. E
uma minoria que acabava de escapar ao pior genocídio imaginável, mas os árabes nao eram responsáveis pelos horrores cometidos pelos nazis. Voltando a Jerusalém, acho que o ponto de
vista do Vaticano é justo. Recusa-se a reconhecer Israel enquanto a situação se mantiver imposta pela força e sem acordos para
reconhecer também um Estado palestiniano. Exige que os Lugares Santos sejam colocados sob custódia internacional, para que
o acesso seja aberto as três religiões que os veneram. Falámos
do direito. Quanto aos factos... Vemos o Estado de Israel resolvido a assegurar a sua sobrevivência, o que é perfeitamente legítimo. Mas assistimos também a constantes acçóes de usurpação.
O "slogan" dos princípios do sionismo "um povo sem terra para
um terra sem povo", acompanhado da reivindicação das terras
da Bíblia, continua em voga em Israel. Mas é falso - essas terras não estavam desabitadas e a nação israelita actual não é a
herdeira directa do Israel da Bíblia. De qualquer maneira, o que
não se pode negar é que, ao nível do direito internacional, a causa palestiniana é justa. Estará a ser mal defendida, mas a verdade é que se escorraçou um povo do seu território e que não havia esse direito. Israel fala de direitos muito anteriores, mas os argumentos históricos têm que ser manipulados com muita precaução. Se fizermos um balanço, Jerusalém esteve sob o domínio judeu durante cinco séculos, mais de quatro séculos sob domínio cristão, e 12 séculos sob domínio muçulmano. Por outro
lado, os palestinianos consideram-se descendentes dos cananeus, o que ainda está por provar.

"OS CRISTAOS SENTEM-SE
PALESTINIANOS"
ARM - O que é que se pode esperar das actuais negociações sobre o Médio Oriente? As posições das várias partes parecem inconciliáveis...
JLV - Israel aborda estes encontros numa posição de força. Foram levantados, nem que seja momentaneamente, dois
obstáculos: a ameaça do Iraque e a ameaça da demografia árabe, contrabalançada pelo afluxo de judeus soviéticos. Resta ultrapassar a intransigência do Governo actual a propósito dos
Territórios Ocupados. Mesmo aí, Israel tem mais margem de
manobra do que parece. Um relatório do anterior Estado-Maior
do Exército israelita pronunciava-se a favor da restituição por

estritas razões de segurança. Israel poderia fazer desses territórios um tampão de segurança exigindo a sua desmilitarização. A estratégia de Israel é complexa: tem uma vertente militar; uma vertente demográfica, manifestada pela implantação
dos colonatos; uma vertente económica, realizada na valorização dos solos e nas captações de água; uma vertente simbólica, com a ocupação dos lugares que marcam a memória judia. Deste último ponto de vista, a obstinação de nada ceder
quanto a Jerusalém é reveladora.
ARM - 0 s cristãos da região sentem-se solidários da
causa palestiniana?
JLV - E verdade, os cristãos sentem-se palestinianos. No
princípio da Intifada, houve alguns problemas, porque havia
reuniões políticas marcadas durante as horas de oração nas
mesquitas. Mas os árabes cristãos estiveram sempre solidários
na luta. Houve mesmo cartas nesse sentido, assinadas pelos
três patriarcas (arménio, grego e latino). Haverá novas dificuldades no dia em que se constituir um Estado palestiniano.
ARM - Alguns observadores descrevem uma degradação da opinião pública em Israel
JLV - Os israelitas são os primeiros a dizê-lo. A primeira
geração de pioneiros, os que fizeram o Estado de Israel, tinham
uma fé, uma organização absolutamente admirável. Esse fogo
sagrado já era menos sensível na geração que nasceu em Israel. Depois, houve acontecimentos sucessivos, que magoaram
muito: a chamada operação "Paz na Galileia" (a guerra do Líbano), em que houve soldados que se recusaram a participar; a
Intifada e respectiva repressão. Esta repressão levanta muitos
dramas - quer os soldados não queiram atirar sobre rapazinhos, quer se habituem a isso... Também conheci velhas famílias palestinianas que tinham verdadeiros amigos israelitas. Para os que nasceram depois de 1967, isso é mais difícil. E os jovens israelitas actuais tendem a só ver nos árabes um povo perigoso que é preciso submeter. O que está a ser grave é a existência de um Governo que, pela sua recusa em transigir, engendra situações de ódio. Isto corrompe a opinião. Mas a abertura das negociações e a finalmente boa atmosfera que tem
prevalecido abrem, enfim, a todos os que dos dois lados já trabalham para a paz, uma nova esperança.

...

"O "slogan" dos princípios do sionismo

"um povo sem terra para um terra sem povo",
acompanhado da reivindicação das terras
da Bíblia, continua em voga em Israel.
Mas é falso - essas terras não estavam
desabitadas e a nação israelita actual
não é a herdeira directa do Israel da Bíblia.
De qualquer maneira, o que não se pode negar

é que, ao nível do direito internacional,
a causa palestiniana é justa.
Estará a ser mal defendida, mas a verdade

é que se escorraçou um povo do seu território
e que não havia esse direito."

INVESTIGAÇAO
CIENTIFICA,
i

Paulo Bateira*

A perguntas sobre transplantes de genes,
manipulações de organismos vivos ou plantas,
sobre combinações de organismos ou realizaçao
de quimeras, geralmente respondemos
com um categórico "nao". Porque simplesmente
usamos aquele instinto de sobrevivência
que faz com que receemos tudo aquilo
que não dominamos. Mas também sentimos que,
quanto mais sabemos, mais devemos interrogar:
perguntar pelos efeitos e consequências
daquilo que investigamos. O que quer dizer
que devemos poder saber mais,
investigar mais fundo, para podermos
responder a essas interrogações.
(*) Médico

1 - O ESP~RITODA INVESTIGAÇAO:
O CONFRONTO ENTRE LIBERDADE E UTILIDADE
(nova versão do binómio acasolnecessidade)
Há bem pouco tempo, em conversa com uma colega minha, discutimos os critérios de atribuição de verbas para a Investigação Científica. Rapidamente a conversa caiu nas malhas de uma velha armadilha: "dinheiro sim, mas só se for para
projectos que tenham utilidade prática". Ou seja, caímos na reflexão filosófica mais pura, que consiste em saber o que é útil
para a Humanidade, o que é prático, o que é real. Ficou provado que acaba por ser a dimensão do nosso universo mental e
a maior ou menor riqueza do nosso património cultural a condicionarem as nossas concepções de investigação científica.
Resumindo: como consequência, rapidamente contribuímos
para instalar um Gulag em investigação. Coitadas das ciências
humanas e parabéns as ciências da vida e as engenharias. Fazer pontes, auto-estradas ou mísseis, descobrir a cura da sida
ou do cancro, seriam realizações bem-vindas. Discutir o Homem ou Deus, a liberdade ou a consciência religiosa universal,
o poder e as instituições, etc. -só em segundo lugar.
Estes aspectos podem caracterizar um certo conceito de
investigaçao científica. E verdade que ela, na maior parte dos
casos, se articula com projectos industriais, num sentido amplo. Mas, podemos dizê-lo, se a investigaçao científica se tivesse pautado, ao longo dos séculos, por esta ligação embrionária, estaríamos agora ainda na "menoridade científica".
E difícil definir quais são os motores que animam verdadeiramente a investigação científica nas sociedades ocidentais.
Ciência e sociedade interligam-se profundamente, a tal ponto
que se chegam a confundir três aspectos que me parecem
cruciais para definir os factores de desenvolvimento científico.
Sáo eles: a curiosidade, as necessidades e o lucro. E estes
três factores cruzam-se de tal modo que nem sempre é possível prever o que vai acontecer em determinado campo da investigação.
Nos anos 60, assistiu-se a irrupção das ciências triunfantes; nos anos 70, pôs-se em causa tal expansão; e nos anos
80, parece ter-se desenvolvido uma concepção utilitária da investigação científica, dirigida para os problemas que mais
preocupações levantam as sociedades ocidentais: as fontes
de energia, a economia, a saúde, etc. Mas esquecemo-nos de
um aspecto fundamental em investigação científica - a sua
imprevisibilidade. Muito importante se falarmos das ciências
da vida.
Em toda a pesquisa de base existem duas componentes.
Uma que parte dos conhecimentos adquiridos para engendrar
o novo. A outra, que resulta de uma maneira nova de equacio-

nar os velhos problemas. Ninguém seria capaz de prever que
a química da hereditariedade viesse a descobrir-se antes dos
nossos tendões. É possível planificar o desenvolvimento da investigação, mas nunca a pesquisa científica. Nada de mais esterilizante para a investigação científica que tentar definir os
seus contornos a partir das realidades actuais. Tentar prever
um futuro condicionado a partir das realidades já adquiridas é
uma tarefa muito tacanha. O importante em investigaçao científica é a imprevisibilidade. Quantas descobertas importantes
feitas fora dos muros do laboratório, nos bolsos das batas dos
cientistas, por mero acaso, aquando de conversas informais
ou durante uma simples viagem de regresso a casa, depois de
um dia de trabalho "muito frutuoso"... Desculpem o exagero,
mas apetece-me dizer que a luz da lua produziu uma das
maiores descobertas destes últimos 12 anos: o mecanismo de
funcionamento da polimerase nuclear (que está na base da
"polimerase chain reaction", tão estudada hoje em dia).
Outro aspecto que também condiciona a investigação científica, hoje, diz respeito ao tempo que é necessário para transferir essas novidades científicas para o mundo da indústria ou
da vida social. É longo - 10 a 20 anos, consoante as sociedades estão mais ou menos desenvolvidas. Não tenhamos ilusões também, quanto a isto.
Outro ponto ainda. Os avanços científicos resultam frequentemente de colaboraçáo entre áreas de trabalho diferentes: físicos mais químicos mais biólogos mais farmacêuticos
mais clínicos, por exemplo. Pensem na descoberta do raio x:
alguém da Física andava entretido com descargas eléctricas
em gases rarefeitos - um assunto completamente desprovido
de interesse prático para a época... Pensem na ecografia, nas
sondas para marcar segmentos de ADN, etc. É preciso, pois,
saber esperar que aquelas conjugações se façam.
Ironicamente pergunto: não haveria problemas sociais e
humanos mais pungentes para preocupar os espíritos dos
cientistas? Resumo a ideia deste primeiro ponto: "O papel da
pesquisa básica face a evolução técnica pode ser resumido da
seguinte maneira: se, aquando da Idade da Pedra, o futuro da
humanidade fosse confiado a pesquisa aplicada, veríamos pedaços de pedra de todas as formas, a todos os preços, para
todas as ocasiões; mas nunca teríamos conhecido o bronze."
(F. Ros, F. Jacob & P. Royer).
Se tivéssemos proibido todo e qualquer tipo de manipulação celular estaríamos hoje em muito maus lençóis para combater a sida, por exemplo. A investigação científica reclama liberdade total face a tudo. Faz parte da sua dinâmica. Nada deve ser restringido. Porque uma coisa é a investigação, outra a
aplicação. Quem se sentar a um canto e, numa bela manhã de
domingo, olhando o bosque diante da sua residência, com um

coração imbuído de caridade cristã disser "Já sei! Vou dedicar-me a coisas intocáveis. Por exemplo, vou procurar descobrir a causa do cancro", não estará senão a fazer figura de
idiota. Não é assim que as coisas se passam, hoje em dia, em
investigaçao científica. Infelizmente, é tudo mais complexo.
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- O QUE A INVESTIGAÇAO "PRODUZIU"

José Rui da Costa Pinto, citando o "Dicionário Enciclopédico de Teologia Moral", de 1973, diz que estudos realizados
nos EUA prevêem que se possa tirar pares de indivíduos de
uma célula; que, em 2000, se possa prolongar a vida humana
meio século; em 2005, manipular o embrião para melhorar a
estrutura cerebral e a inteligência; em 2015, seja possível a hibernação e, portanto, a viagem no tempo; e, em 2020, a manipulação do genoma humano. Para todos os que lemos "Da
Terra a Lua" e as "Vinte Mil Léguas Submarinas" de Júlio Verne, a sensação poderá não ser muito diferente da que sentiam
os ouvintes de Impey Barbicane, ex-comerciante de madeiras,
nomeado director de artilharia, ao discursar sobre o seu projecto de enviar uma bala a Lua "dotada de uma velocidade inicial de 12 mil jardas": "Um 'oh!' de estupefacção" se ouviu por
toda a plateia. Talvez a mesma estupefacção que quando ouvimos, há anos, na TV, dizer que um português estava implicado
na transferência de genes de plantas para animais. Eu senti repulsa. Mas agora percebo: este tipo de manipulação não deve
ser relatado como o é um choque em cadeia de automóveis
ou um incêndio de grandes proporções.
E possível saber o sexo antes do nascimento da criança,
mesmo antes do desenvolvimento dos órgãos sexuais. Mas
também é possível prever se tal embrião vai ser mais um ser
humano carregando uma doença, seja ela metabólica ou neuropática. O aconselhamento matrimonial entrou, pois, na rotina. Existem estudos avançados sobre o funcionamento do cérebro. A curiosidade sobre a estrutura da inteligência, a previsão do comportamento humano (na sua vertente instintiva, por
exemplo), são velhos. E também se podem obter resultados
espectaculares sobre os centros e os mecanismos da dor. Na
guerra do Vietname a etologia foi sabiamente usada. Para localizar os possíveis esconderijos de resistentes do Vietcong,
educaram-se pombos, com base em imagens complexas, para
identificar silhuetas humanas. Não importava que seres humanos, amigos ou inimigos, o objectivo era metralhá-los do céu.
Há bem pouco tempo, numa telenovela brasileira, reproduziuse o cenário de uma vigarista que desejava ser inseminada
com produto congelado de um velho rico já morto. É sabido
que o congelamento da vida cria problemas jurídicos, psicológicos e sociais tremendamente difíceis de resolver, alguns

r

nunca se resolvendo, até. Está-se a trabalhar arduamente no
sentido de se conseguir curar doenças através da implantação,
não já de órgãos, mas de segmentos de ADN em células somáticas (não germinativas, portanto), permitindo ao doente dispor
de uma população celular corrigida pronta para produzir proteínas de forma equilibrada. Como se pretende, também, curar alguns tipos de cancro aumentando a agressividade dos linfócitos. O mapeamento do ADN humano (Renato Dulbecco, 1986) é
um projecto em marcha - o Projecto Genoma -, para os próximos 30 a 40 anos. Mas mais assustadora é a possibilidade de
se intervir na constituição genética das células germinativas.
Contudo, tentadora, já que o indivíduo pode ser curado por técnicas de terapia genética, mas continuar a espalhar a doença.
Parece não ter fim a curiosidade da investigação científica, nomeadamente quando a biologia molecular, um pouco a maneira
de um feiticeiro, entrou em cena.

-

3 "TUDO É POSS~VEL,
MAS NEM TUDO É DESEJÁVEC' (S. Paulo)
Deverá haver limites para a investigação?
Muita gente pensou que a metodologia científica criaria
nos investigadores um compromisso ético a favor da verdade,
da justiça e do melhoramento das condições de vida do Homem. Basta lembrar a História das últimas décadas para ver
como muito famosos cientistas serviram os fins mais abjectos
e desumanos.
Ao sermos confrontados com os novos poderes da biologia
molecular, por exemplo, entramos facilmente em conflito com a
nossa fé. Aprendemos que a criação da vida a Deus pertence e
que, ao tentar sondar os mistérios da vida, estaríamos de certo
modo a cometer um pecado por intromissão. Mas esquecemos
que tudo, repito tudo, o que diz respeito a vida faz parte do objecto da ciência. Ou seja, a Natureza, nos seus aspectos mais
secretos, pode ser objecto da investigação científica.
Então, onde começam os aspectos éticos? Começam quando se colocam as questões: será que realmente se pode aplicar
aquilo que se sabe? Muitos outros acrescentariam: será que temos o direito de saber tudo? Não será mais adulto, mais realista, definir áreas tabu, coisas absolutas, nas quais nem sequer
deveríamos tocar?
No início da era da engenharia genética, os cientistas reunidos em Asilmar (Califórnia) puseram estas questões, precisamente no momento em que se descobriram as enzimas com
que se podiam transplantar genes. E redigiram uma moratória.
A manipulação deveria ser restringida até que se pudesse responder aquelas questões, seus perigos e efeitos. Os receios rapidamente se desfizeram quando se verificou que na Natureza

se operam tais transferências de genes. E a partir do momento
em que se percebeu que, através desse tipo de manipulação, se
poderia ascender a descobertas muito importantes sobre o cancro ou sobre o sistema imunológico, verificou-se um incremento
surpreendente de investigação nesse domínio.
Poderíamos ironicamente dizer que nem foi preciso "forçar"
a entrada da ética... Como vimos, ela surgiu naturalmente, tal
como uma preocupação instintiva de sobrevivência, tal como
uma criança quando se abeira de uma fogueira.
Reconheço que as decisões nesta matéria não são fáceis. É
a velha questão do permitido e do proibido. De que adianta
proibir, se o proibido acicata ainda mais o apetite? É preciso
sempre um esforço para distinguir entre saber, poder e ser capaz de realizar. A discussão ética diz respeito a este último aspecto. Mas, pergunto, quantas vezes é fácil distinguir entre os
três - saber, poder e ser capaz?
A perguntas sobre transplantes de genes, manipulações de
organismos vivos ou plantas, sobre combinações de organismos ou realização de quimeras, geralmente respondemos com
um categórico "não". Porque simplesmente usamos aquele
instinto de sobrevivência que faz com que receemos tudo
aquilo que não dominamos. Mas também sentimos que, quanto mais sabemos, mais devemos interrogar: perguntar pelos
efeitos e consequências daquilo que investigamos. O que quer
dizer que devemos poder saber mais, investigar mais fundo se
possível (e porque não há-de ser possível?), para podermos
responder a essas interrogações. Trata-se de uma pescadinha
de rabo na boca.
É necessário que, a cada passo dado, reflictamos sobre os
riscos que corremos. Mas é preciso igualmente interrogarmonos sobre o que aconteceria se não déssemos esse passo. Devemos desconfiar de todos os que nos querem convencer de
forma límpida sobre esta ou aquela hipótese, sem que antes se
tenha feito um balanço sobre os prós e os contras. Isto significa
que uma recomendação que ontem era correcta ou adequada,
hoje ou amanha pode ter outro significado.
Os princípios naturais da evolução, tal como hoje os laboratórios os reproduzem, sáo mecanismos de criação. Investigá-los
de modo científico, objectivo, descobrir o que é possível descobrir, é grandioso. Mas também não menos grandioso é venerar
isso que se desvenda tanto quanto aquilo que não se consegue
sondar. Há que acreditar no bom senso humano, que nos diz
que numa bomba de gasolina devemos apagar os cigarros. Naturalmente são proibidas as manipulações da estrutura genética
humana, mas apenas porque temos todos consciência do quanto nos falta saber para avaliar os riscos correspondentes. Nada
se obtém sem riscos - isto, aliás, nunca foi diferente desde que
a vida é vida.
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O ESP~RITO DA INVESTIGAÇAO E A FÉ
EMCONFRONTO

É necessário um novo humanismo, um pensar novo sobre
a condição humana. A imagem do Homem, cujo fim Michel
Foucauld anunciou, é bem espelho de um sistema fechado,
que dominou o século XIX e a primeira metade do século XX.
Detentor único da razão toda-poderosa, que obrigava todo o
resto do Mundo a prestar-lhe contas, este Homem não está jamais garantido, seja por que teologia for. A sua essência biológica já não é misteriosa ou intocável. E mais: as suas realizações mais prestigiantes voltam-se sobre ele próprio, por vezes,
escravizando-o. É a própria palavra Homem com H grande que
se estilhaça num mundo que expulsou Deus. As ciências são
criadas por uns quantos, diz H. Atlan, outros aplicam-na e outros ainda manipulam-na, por vezes a custa de todos nós.
Existe, portanto, uma multidão de indivíduos, uns mais conscientes, outros menos coerentes, mais ou menos dotados de
razão ou de apetites, mais ou menos sensíveis, mais ou menos
antagónicos, que estabelecem competições segundo níveis
variáveis entre si.
Falar de humanidade implica, pois, falar dos humanos que
a compõem. E aqui deixo a questão: falar do mundo humano
já não é a mesma coisa que falar da hipostasia dessa realidade que se designou por Homem com maiúscula. E ou não é
verdade que existe uma certa insatisfação em muitos textos
que abordam os humanismos actuais? Os transplantes de órgãos, a cirurgia plástica, etc, suscitam sempre um arrepio e
uma preocupação pelo futuro do Homem, é certo. Mas não podemos meter tudo no mesmo saco. Não podemos confundir
substituição de genes defeituosos implicados em doenças metabólicas fatais (doença fibrocística), com transplante de cérebro ou manipulações fantasiosas a Aldous Huxley...
Também é preciso perceber que quase tudo aquilo de que
depende do nosso bem-estar (que permite que estejamos aqui
a conjecturar) se deve ao progresso científico e técnico e que
esta realidade nova reivindica para si total liberdade. A ciência
e a técnica são uma coisa maravilhosa. Deus, provavelmente
(Provavelmente... Não! Tenho a certeza!) se encantou com
elas. E todos os dias que passam se encanta. Acredito nisso.
Mas este mal-estar, de que falei atrás, não encontrará a
sua razão de ser numa "cultura abusivamente humanista" (H.
Atlan), que atribui sub-repticiamente as coisas sempre um lado
negativo? Talvez, porque tenhamos erigido defeituosamente o
Homem como um absoluto, achemos o carácter ilusório e limitado da consciência e da vontade humanas decepcionantes
ou desesperantes. Mas, pergunto, esta constatação não coincidirá com a experiência do dia-a-dia? Não é verdade que to-

dos os dias constatamos que aquilo que projectamos fazer,
"sai ao lado1'?Quase diria ser uma lei da investigação que as
respostas técnicas as nossas perguntas filosóficas nos mantenham insatisfeitos ou não sejam suficientes para estabelecermos pleno domínio sobre as coisas.
Porque é que tendemos sempre a expulsar a decepção do
campo do real? Eu diria que existe sempre um aquém e que
esse aquém, talvez pela nossa própria maneira de ser, nos revolta ou nos insatisfaz ou, ainda, nos fala (consoante a atitude
que adoptemos face ao mistério da vida). Talvez tenhamos de
mergulhar uma vez mais no "Eclesiastes", esse livro maravilhoso do Antigo Testamento.
Vejo que muitos se esforçam por ver, nestas questóes que
hoje aqui discutimos, um cenário em que o Homem é, ao fim e
ao cabo, um "joguete de forças obscuras". Algo que é preciso
preservar dos muitos perigos que o rodeiam. Não penso que,
só porque esse modelo de Homem, ou esse humanismo, se
apaga ou tende a perecer, devamos desatar a clamar. Porque
esse Homem que desaparece não somos nós. É, como dizia
M. Foucauld, um ente absoluto e imaginário que desempenhou um papel cómodo no desenvolvimento dos conhecimentos no Ocidente, numa altura em que os sistemas físicos eram,
por excelência, fechados e em equilíbrio termodinâmico.
Este tipo de Homem está a ser substituído por coisas, é
certo, mas segundo um processo onde é possível reencontrarmo-nos! Em vez de um Homem que se toma a si próprio como
a origem absoluta do discurso e da acção sobre as coisas, mas
que está - penso que há unanimidade entre nós! - cada vez
mais dissociado delas e forçado a situações muito próximas da
esquizofrenia, são as coisas que nos falam e que em nós actuam (a maneira da parábola sobre a necessidade de as pedras
do caminho falarem quando a boca dos crentes se cala).
É desejável educar os nossos sentidos de forma adulta.
Em matéria de investigação científica, quantas vezes as mil e
uma perguntas dos jovens investigadores nós respondemos
com um silêncio comprometedor ou com um discurso "gago",
ou ainda com homilias. Eles, que se abeiram de nós com necessidade de alguém que os ouça, que os compreenda, não
precisam de homilias. Precisam de adultos para a caminhada.
De quem os ajude a arquivar (para ironizar com a linguagem
dos computadores), a criar memória, de modo que não haja
conflito destruidor entre a sua consciência e o "processo autoorganizador". Precisam de criar modelos mentais que joguem
com as novas realidades. E aqui a Igreja tem um papel importante a desempenhar.
Eu, que sou católico, sinto-me mal quando assisto a discursos crispados, que vêm de surdos a gritar altíssimo a verdade... que é só deles. É preciso que o discurso oficial da Igre-

ja seja versátil, consoante as situações, sob pena de ser ambíguo, ou melhor, é preciso que não parta de "a priori" falsos.
Se um dia, e digo isto levando ao limite esta reflexão sobre o
confronto entre a fé e a investigação científica, for possível desmontar todo o corpo humano e substituir todos os órgãos, como se de peças de automóvel se tratasse, é porque foi possível
a esse ser humano encontrar na máquina, na tecnologia, algo
que lhe permitiu reencontrar-se consigo próprio. No fundo, foi
possível encontrar na máquina um interlocutor. Quando um investigador descobre uma estrutura nas coisas que investiga,
não significa isso a descoberta de modo renovado e puro de
uma linguagem que as coisas contêm em si para nos comunicar
algo? E será assim tão custoso constatar que a nossa própria
linguagem não difere em muito dessa outra?
A única consequência destas descobertas não deverá ser
nem pânico pueril diante desse tal "joguete de forças ocultas",
nem essa forma de cegueira que consiste em procurar a todo o
custo esse Homem perdido, em qualquer canto da nossa civilização, fabricando um humanismo desadaptado. Mas, sim, uma
vontade determinada de nos controlarmos a nós próprios mais
do que as coisas, de dialogarmos connosco próprios ao mesmo
tempo que com as coisas, de nos confessarmos uns aos outros
como seres pecadores, ou seja, destruidores e limitados, mas
ao mesmo tempo possuidores de perdão, de alegria, de esperança e de "metanoia".
A nossa existência, enquanto seres dotados de unidades e
sistemas autónomos, não é um fenómeno primeiro, mas pode
ou deve ser afirmada, já que é nessa afirmação ou nessa consciência, e em mais lugar nenhum, que ela se realiza. Só que de
pouco vale essa afirmação de sistema unificado. Nada no-la garante. E aí, talvez, a nossa vitória biológica. A nossa condição
está garantida na medida em que, antes de nos fecharmos a esse mundo hostil, perigoso e destruidor, nos deixarmos atravessar por ele. A unidade, no tempo dos sistemas auto-organizadores e memorizadores que nós somos, não é um absoluto. Mas
também não é menos real que a unidade espacial delimitada
por uma pele e mucosas.
A fronteira que protege a autonomia de um ser vivo em relação ao universo circundante não tem sentido senão se, ao mesmo tempo que realiza funções de barreira e de protecção, ela
permite as trocas e se deixa atravessar. Os mais perfeitos programas de organização, os mais avançados sistemas de telecomunicações, poderão assemelhar-se a nós e connosco dialogar. Nada
de inquietante. Bem pelo contrário, já que eles nunca serão eu ou
nós. Nem é o nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo, que está em
causa. Talvez seja o deus de Leibniz do século XVII, que combinava, associava, comparava, formava conjuntos semelhantes e,
portanto, criava. Mas não esse Deus em que eu creio.

A única consequência destas descobertas
não deverá ser nem pânico pueril diante desse
tal "joguete de forças ocultas", nem essa forma
de cegueira que consiste em procurar a todo
o custo esse Homem perdido, em qualquer canto
da nossa civilização, fabricando um humanismo
desadaptado. Mas, sim, uma vontade
determinada de nos controlarmos
a nós próprios mais do que as coisas,
de dialogarmos connosco próprios
ao mesmo tempo que com as coisas,
de nos confessarmos uns aos outros
como seres pecadores, ou seja, destruidores
e limitados, mas ao mesmo tempo possuidores
de perdáo, de alegria,
de esperança e de "metanoia".

viragem 23

SOB O ESPLENDOR
DA TUA FACE
Maria Adelaide Pinto Correia

D

e noite descia a escada misteriosa
Junto da pedra onde Jacob dormia.
De noite celebravas a Páscoa com teu povo
Enquanto nas trevas caíam os inimigos.
De noite ouviu Samuel três vezes o teu nome
E em sonhos falavas aos Santos Patriarcas.
De noite num presépio nasceste, Verbo Eterno
E os Anjos e uma estrela anunciaram a tua presença.
A noite celebraste a primeira Eucaristia
No meio dos teus amigos, na Ultima Ceia.
De noite agonizaste no Jardim das Oliveiras
E recebeste o beijo frio da traição.
A noite guardou o teu Corpo no sepulcro
E viu a glória da tua Ressurreição.
(De um dos Hinos da Hora de Completas, no Tempo Pascal)
De noite, sob um mar de estrelas sem véu, ali tão próximas
- tão vivas, tão incontáveis, tão irrecusáveis - bebemos juntos
o chá de menta, muçulrnanos e cristãos (que importância tinha
isso, naquela hora?!), de roda sentados na areia, deitando-o de
bem alto, de uns bules pequeninos para outros, para que o aroma suba até ao Altíssimo.
Era Domingo de Páscoa. Tínhamos-nos levantado as cinco
horas (os 16 que éramos cristãos), para cantar as Aleluias ao
nascer do sol. Naquela noite, o príncipe árabe disse-nos: "Amanhã vou rezar com vocês. Pois não temos o mesmo Deus?!"
Ah! como ficas mais Próximo de noite...
Foi uma expedição pedestre, de Tamanrasset até ao Hoggar
e volta: três dias a afastarmo-nos ou a aproximarmo-nos do oásis, quatro no deserto vulcânico - montanhas, pedregulhos e
pedrinhas pretas (trava-línguas: pedras, pedras, pedras, pretas,
pretas, pretas); os perfis mais inimagináveis; as descomunais
bolas de lava, roladas há milénios. A paisagem excede-se, nós
vamos atrás, há uma cortina qualquer, algures, que se rompe...
Como nos contos antigos e nos mitos, é preciso atravessar
barreiras: a luz crudelíssima, o ar sem humidade alguma, a areia
escura que se infiltra em tudo. Contar-vos-eio incrível: os 21 camelos (alguns com as nossas poucas bagagens, outros com os
sacos de comida, outros ainda para alguma emergência) que
iam connosco, longa fila silenciosa, foram uma companhia espanfosa, de sedaçáo, levitação e recolhimento.
lamos nos trilhos de Charles de Foucault? Só alguns de nós.
íamos todos, isso sim - tuaregues, árabes e europeus - fascinados com o esplendor da Face Indizível.
Abril 1992

TRESMESES
L

António José Paulino*
o final do ano passado (de Setembro a Dezembro), estive a
trabalhar em Luanda, no âmbito de um projecto francês de
cooperação associado com a
minha empresa (EDP). O objectivo é projectar a reabilitação da rede eléctrica de Luanda e dar andamento as reconstruções necessárias.
Desde a independência, em 1975, que a rede eléctrica se
tem vindo a deteriorar, não só por não terem sido efectuados
os trabalhos de manutenção necessários a sua conservação,
mas devido ao natural envelhecimento e mesmo a deficiente
utilização dos equipamentos. Durante estes 17 anos, a existência de uma guerra civil e a grande instabilidade paralisaram
praticamente a actividade industrial e comercial. A maior parte
das indústrias não pode funcionar por falta de matéria-prima
ou por falta de água e electricidade em condições, além do natural envelhecimento tecnológico e ausência de estruturas empresariais.
Esta triste situação, em relação a rede eléctrica, acabou
por redundar em alguma vantagem, verificando-se actualmente um consumo de energia eléctrica que é quase igual ao registado em 1974. Só para se ter uma ideia genérica desta realidade, acrescente-se que, actualmente, a procura de energia
em Angola - talvez dez milhões de habitantes e uma superfície 14,5 vezes maior que Portugal - é semelhante a verificada
no concelho de Loures.
Durante os três meses que durou o meu trabalho na empresa de distribuição de energia eléctrica a Luanda, a EDEL, tive oportunidade de contactar com muitas pessoas, procurando perceber um pouco a realidade angolana. E houve muitas
coisas que me impressionaram, em especial por aquilo que representam como projecção para o futuro.
A degradação das condições de vida nas cidades, com a
ausência de um abastecimento eficaz de água, electricidade e
alimentação, a falta de uma rede de esgotos eficaz e de outros
bens essenciais, além das dificuldades nos transportes, na habitação, na educação, e da falta de segurança, provocaram um
desânimo tal nas pessoas, que mesmo a nova realidade política, com a abertura democrática, não consegue entusiasmáIas. E se esta situação é grave nas cidades principais, a ausência de uma rede de transportes de bens e de pessoas torna
muito difícil o regresso ao campo e as pequenas povoações.

A insegurança vivida no tempo da guerra, associada actualmente ao crescente desemprego (em parte motivado pela
desmobilização militar), tornam as habitações umas autênticas fortalezas e a circulação nocturna uma aventura. Com o
sistema educativo incapaz de satisfazer as necessidades de
formação, existindo mesmo alguns cursos superiores que se
encontram paralisados sem que os estudantes possam concluir os seus cursos, as esperanças da juventude são quase
inexistentes.
O debate político acabou por trazer ao de cima conflitos
antigos, ainda não resolvidos, sem que se perspective com nitidez uma nova sociedade angolana. As pessoas não acreditam que se possa dar a volta a esta situação, e mesmo para
as mais pequenas coisas, estão sempre a espera da ajuda externa, como se fosse um maná que há-de resolver todas as situações e tornar rico o povo angolano. Todos sabemos, porém, que as ajudas não são gratuitas e aquilo que hoje aparece com muita facilidade terá as suas consequências gravosas
no futuro, nomeadamente no que diz respeito a dependência
externa nos mais diversos planos, tecnológico, económico e
político.
No entanto, também foi possível encontrar gente que vai
remando contra este estado de coisas e que, apesar das muitas dificuldades, vai apostando no futuro. Nesta área é fundamental o papel que a Igreja e alguns dos seus agentes vêm
desempenhando. E, de facto, um grande desafio. Para mim,
como "estrangeiro", aceitei também este desafio, de tal modo
que mudei de emprego, para me dedicar exclusivamente a este trabalho de cooperação, em especial com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
Odivelas, Março de 1992

(*) Engenheiro

António Cardoso Ferreira*

uando eu nasci
ainda havia Deus
ele estava presente
em minha carne
e reflectia-se
na ternura do olhar
de minha Mãe
Depois
esconderam-noem dogmas
e preceitos
espartilharam-noem vários
mandamentos
e perdi-o
Até que ganhei tamanho
para ver mais alto
que as torres das igrejas
Voltei então a encontrá-lo
vinha quase sempre
ao fim da tarde
trazia nas máos
um grande pão redondo
e uma multidão de pobres
no olhar
Era um Deus sereno
e sensível
escutava o silêncio das estrelas
encantava-se
com o riso das crianças
e com o voo dos pássaros
espreitava
a ternura macia
das maos dos namorados
Sabia do sofrimento surdo
de muitas mulheres magoadas
e acompanhava
o olhar longínquo
de rostos envelhecidos
e sós.
Quando passeávamos os dois
Ele falava-me
da luta linda e longa do Amor
nos caminhos da História
e da importância
de procurar o sentido dessa energia

através do Cosmos e do Eros
do Social e do íntimo
do Orgasmo e da Paz
Era também
um Deus alegre
dava sonoras gargalhadas
quando lhe explicava
os argumentos da igreja
sobre o celibato dos padres
ou sobre a contracepçáo
Uma vez perguntei-lhe
se a homossexualidade
era uma doença
e ele riu-se do meu jeito
para contar anedotas
Um dia
sem mais nem menos
mesmo a meio duma missa
saiu da igreja
e bateu com a porta
disse-me que ia dormir
durante uns séculos
porque o mundo avançava
muito devagar
e tinha a esperança
de ao voltar de novo
distinguir melhor as diferenças
Assim se foi
com uma palmada nas minhas costas
e um adeus
até a eternidade
Agora
enquanto Deus ressona
talvez sonhando com serpentes
eu continuo a procura
do sentido possível
desta energia imensa
que atravessa a História
alimenta a vida
se exprime no tocar dos corpos
e dos olhos
e se projecta
pelas margens do Sonho.
Março 1992

(t) médico

I IMOR APOS
Maria Alfreda Fonseca*
a

-

A Convenção para Timor-Leste, em Lisboa, nos dias 14 e 15
de Março de 1992, foi mais um pequeno passo da vaga de fundo que acordou a sociedade portuguesa a partir do massacre
de 12 de Novembro do ano passado.
Milhares de iniciativas de todos os tipos foram tomando corpo na sociedade civil: escolas, colectividades, paróquias, grupos vários, foram muitos os que organizaram "coisas" que, de
algum modo, expressam a solidariedade dos portugueses com
o povo timorense.
Um mês depois do massacre, era já claro para um conjunto
alargado de organizações cívicas, religiosas, sindicais, etc. que
era necessário encontrar uma plataforma que pudesse pôr em
contacto tanta criatividade e tanta generosidade, e assim começou a Convenção.
Passados que foram estes meses, há que valorizar particularmente quer os objectivos quer a preparação. Uma trintena de
organizações e movimentos da sociedade civil quis colaborar
numa grande iniciativa para consciencializar a sociedade portuguesa sobre Timor-Leste.
Sem dúvida que esse objectivo se cumpriu; Timor não é já
um resquício de má consciência de uma descolonização brutalmente interrompida pela invasão indonésia em 7 de Dezembro
de 1975 e esquecida desde então, mas um caso grave de violação de todos os direitos - a vida, a autodeterminação, a independência - e um problema moral, social e político de Portugal
e da comunidade internacional, representada na ONU.
Timor já não é uma questão de um grupinho de gente que
teimosamente mantém viva a "chama", mas tornou-se verdadeiramente uma questão de 10 milhões de portugueses que querem ver cumprido o desígnio constitucional de respeito pelos direitos inalienáveis deste povo. Isto ficou claro, tanto no processo
de preparação como no que se disse na própria Convenção.
Por outro lado, foi extremamente importante o modo como a
Convenção foi preparada. Três meses de reuniões semanais entre gente que de comum tinha pouco, mas possuía o fundamental, a consciência de que Timor é essencial em termos de solidariedade humana e, por isso, valia a pena pôr de lado as quezílias pessoais ou ideológicas para pôr mãos a obra e realizar
uma acção que, pela sua dimensão, fosse um ponto alto da visibilidade da solidariedade portuguesa com a causa timorense.
Coincidindo com a atribulada e meritória Missão Paz em Timor, regressada a tempo do encerramento da Convenção, no

domingo dia 15, a nossa iniciativa teve um eco na comunicação
social inferior ao previsto, mas a Missão servia a mesma causa e
o importante é que se tenha falado intensamente de Timor por
uma ou outra razão.
O alargamento da base de apoio da Convenção deu-se durante o decorrer dos trabalhos. Das 30 organizações iniciais, entre as quais o Metanoia, como um dos movimentos promotores,
choveram adesões ao projecto de trabalho da Convenção. No
segundo dia somavam já mais de uma centena as declarações
de apoio recebidas pelos organizadores, e provindas exclusivamente de movimentos e colectividades da sociedade civil. Neste
campo, pode-se sem dúvida considerar que a Convenção resultou. Trata-se agora de conseguir que essas boas vontades colectivas que se manifestaram nesse momento não caiam em saco roto... Não esfriem com o passar do tempo e da onda emocional que o massacre de Novembro originou e que a Convenção continuou.
A criatividade das propostas de trabalho solidário, apresentadas na Convenção, constituiu uma faceta importante dos trabalhos. Foram tantas as propostas e os desafios lançados a acção militante das organizações envolvidas que se tornou difícil a
triageni das possibilidades reais de actividades a realizar. Da
ideia da vela, proposta pelo Metanoia, e da elaboração de material em vídeo, de divulgação da causa de Timor, passando por
campanhas de postais ao secretário-geral da ONU, reivindicando o exercício real da parte operativa da Resolução 37/30 da Assembleia Geral, em que se exige a consulta a todas as partes interessadas para a resolução do problema, passando ainda por
iniciativas tipo "comboio europeu" de jovens solidários com Timor ou a organização de uma megamanifestação europeia em
Paris a 1 e 2 de Junho, aquando da realização da reunião dos
países financiadores da Indonésia, até as acções de vigilância e
pressão constante sobre as omissões elou acções dos órgãos
de soberania portugueses, ou acções relativas a complexa
questão da Igreja relativamente a Timor - um Vaticano muito
pouco próximo dos timorenses, uma Igreja portuguesa pouco
motivada para a questão e uma Igreja timorense envolvida até a
medula na libertação do seu povo, parcela do Povo de Deus,
enfim, um campo de acção privilegiado para as muitas organizações cristãs participantes da Convenção.
Das diversas iniciativas, concluiu-se ser melhor que cada
movimento ou grupo de organizações se comprometesse ape-
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nas com algumas, de modo a conseguir assim cobrir um leque
amplo de acções, conjugando quer a diversidade das organizações envolvidas quer a especificidade de cada uma. Assim não'
se estabeleceu um plano de acçáo, mas apresentou-se um campo de possibilidades a desenvolver.
Os participantes da Convençáo receberão em breve um documento final que apresenta uma memória do que foi dito e um
roteiro de iniciativas necessárias. A cada um cabe concretizá-las.
Quanto a parte propriamenteteórica da Convenção, as intervenções de fundo dos peritos dos três painéis, permitiram criar
um pano de fundo informativo sobre a questão de Timor a um nível aprofundado.
A reflexão sobre os aspectos de Direito Internacional subjacentes a questão, assim como o olhar atento sobre o regime indonésio, possibilitaram um conhecimento fundamentado do problema de Timor-Leste, da sua autodeterminação, além da nota
emocional dada pelo testemunho do casal de jornalistas internacionais que testemunharam o massacre, por estarem em Dili no
fatídico dia 12 de Novembro.
Em suma, no plano teórico, a Convençáo produziu, como
ponto importante, o avanço, quer na compreensão da questão
quer na compreensão das possibilidades políticas de solução.
Assim se abriu uma brecha que tornou possível que as propostas de acçáo não fossem apenas o resultado do voluntarismo de
um grupo de pessoas com um conhecimento superficial do assunto, mas de gente que assume a solidariedade activa com Timor de forma consciente, sabendo o chão que pisa e, por isso,
cujas acções serão certamente mais eficazes.
A Convenção pretendeu multiplicar vontades e criar novas
boas vontades. O sucesso ou insucesso do seu rescaldo depende agora das iniciativas das organizações participantes, não depende já dos que tiveram a ideia e a energia de a promover.
Veremos se foi útil. O futuro do povo timorense o dirá. Nós
quisemos dar uma pequena contribuição.

(*) Professora de Filosofia,
ligada a grupos de solidariedade com o povo de Timor

No último número da "Viragem", publicámos as propostas de
acção surgidas na Convençáo, deixando ao critério dos vários
grupos a sua concretização. Publicamos agora a síntese dos painéis, esperando que as questões aí ventiladas possam abrir novas pistas para uma reflexão mais aprofundada sobre este problema. Lembramos que seria importante e desejável que a reflexão se fosse alargando, para que os esforços até agora desenvolvidos não caiam em saco roto.
O painel sobre "Direitos humanos, ajuda económica e interferência nos assuntos internos dos Estados1'foi presidido
pelo prof. Jacinto Nunes e, como personalidades convidadas, intervieram o prof. Adriano Moreira e o deputado ao Parlamento
alemão do SPD Klaus Kobler.
Embora alguns dos intervenientes se tenham afastado do tema central do painel, o debate foi bastante rico, tendo resultado
os seguintes pontos:
- Os direitos humanos não são um assunto interno dos Estados.
- Neste sentido, a ajuda económica não pode ser independente do respeito pelos direitos humanos por parte dos regimes
que a recebem. Caso contrário, só servirá para reforçar o poder
dos regimes autoritários. Um exemplo disto é o apoio que é dado a Jacarta através do IGGI (Inter-GovernmentalGroup on Indonesia), responsável por um contributo de mais de 4.700 milhões
de dólares americanos (cerca de 625 milhões de contos) no último ano fiscal, dos quais cerca de 30 por cento vieram do Governo japonês e 25 por cento de países da CE. Esta ajuda deveria
ter o aval dos próprios povos e não apenas o dos Estados que a
recebem.
- Do mesmo modo, a venda de armas deveria obedecer ao
rigoroso cumprimento do que se encontra estipulado na legislação de muitos países fornecedores - e que na prática é habilmente contornado -, que impede a venda de armas a regimes
envolvidos em conflitos armados ou não respeitadores dos direitos humanos ou do Direito Internacional.
- A Indonésia encontra-se numa situação económica que a
torna sensível a pressões internacionais, feitas na base do corte
da ajuda económica.
- Por razões de política geo-estratégica, alguns povos têm
sofrido um processo de genocídio que os condenou a categoria de "povos dispensáveis". É preciso impedir que o povo timorense seja incluído nesta categoria. A luta do povo de Timor-Leste é uma luta universal. A solidariedade com ela deve
inscrever-se na solidariedade com todos os povos que se encontram na situação de "dispensáveis" ou ameaçados de nela
serem incluídos.
- Esta ameaça é tanto mais real quanto a opinião pública

A

mundial ignora a questão de Timor-Leste. A abordagem do problema fora de Portugal tem sido muito reduzida, com as excepções da manifestação que culminou a visita papal em Outubro de
1989 e o massacre de 12 de Novembro último.
- Há que reafirmar que a questão de Timor-Leste não é um
conflito que opõe Portugal e a Indonésia, mas um conflito que
opõe este último país a comunidade internacional. Isto, porém,
não implica que o Estado português se demita das suas responsabilidades perante o povo tiomorense.
- A questão de Timor-Leste expõe de forma clara a hipocrisia
dos Estados, nomeadamente os do chamado campo ocidental,
ao confrontar as suas afirmações de princípio de respeito e defesa dos direitos humanos e a sua prática cúmplice com a violação
desses mesmos direitos e de que são exemplo as posições dos
Governos da Austrália, Japão, EUA, Grã-Bretanha, Alemanha, etc.

O segundo dos painéis, presidido pelo juiz Lopes Rocha, e
tendo como intervenientes as personalidades convidadas dr"
Marta Pais, Carmel Budiardjo (do Tapol), dr. Paulo Pires (UDT) e
os jornalistas Saskia Kouwenberg e Russel Anderson, foi subordinado ao tema "O regime indonésio e a violação dos direitos
humanos".
A situação que se vive hoje em Timor-Leste é uma afronta a
consciência dos homens e mulheres de todo o mundo. No entanto, qualquer actuação deve assentar numa análise tão aprofundada quanto possível do próprio regime indonésio.
- A prática de genocídio, físico e cultural, perpetrado pelas
forças de ocupação em Timor-Leste, radica na natureza e doutrina do regime político indonésio. A Indonésia é hoje um império,
resultante da unidade artificialmente criada pela colonização holandesa e que se mantém através de um estado autoritário, centralizador, assente numa doutrina oficial, o "pancasila".
- Esta doutrina fornece as bases para uma ideologia nacionalista que procura homogeneizar a sociedade, justificando
uma política deliberada de violação dos direitos humanos em
toda a Indonésia e territórios que ocupa, impedindo qualquer
oposição no seu interior, socorrendo-se do argumento da "unidade nacional".
- A existência de uma lei anti-subversão oferece, de ponto
de vista formal, o quadro jurídico para todas as arbitrariedades do
poder. A liberdade de expressão, o direito de associação, a existência de qualquer iniciativa fora do quadro do "pancasila" são
completamente negados aos indonésios e facilmente rotulados
de subversivos.
- O anticomunismo, que esteve na origem do derrube de Sukarno, continua a ser uma componente fundamental do regime
indonésio, conduzindo a perseguição e marginalização de muitos
sectores da sociedade indonésia, e tem dificultado a emergência

de sectores políticos oposicionistas, sensíveis a questão da autodeterminação.
- O problema da autodeterminação coloca-se em várias regiões sob administração indonésia, nomeadamente nas Molucas,
no Aceh - onde, desde 1989, se intensificou a repressão sobre o
movimento autonomista - e na Papua Ocidental. A ocupação ilegítima de Timor-Leste tem de ser analisada no quadro geral do
expansionismo indonésio na área.
- A complacência e os apoios internacionais de que tem beneficiado a Indonésia resultam dos interesses políticos, económicos e militares em jogo, ainda que em prejuízo de princípios reivindicados. A política de ajuda económica a Indonésia tem ignorado o seu evidente desrespeito pelo direito internacional e a sua
prática sistemática de violação dos direitos humanos.
- Alguns sinais encorajadores chegam, entretanto, através
de movimentos sociais emergentes na sociedade indonésia, em
luta pela sua democratização. Eles são particularmente visíveis no
trabalho das organizações de defesa dos direitos humanos, de
ajuda legal aos presos políticos, nos movimentos estudantis e de
defesa do meio ambiente.

O terceiro painel, cujo tema foi "Timor-Leste: caminhos para
a autodeterminação", foi presidido pelo tenente-coronel Vasco
Lourenço e teve como intervenientes as personalidades convidadas prof. Jorge Miranda, Dipa Ramelan, da organização indonésia
de defesa dos direitos humanos Infight, que para o efeito se deslocou do seu país a Portugal, dr. José Ramos-Hortado Conselho
Nacional de Resistência Maubere (CNRM) e prof. Roger Clark.
- O massacre de 12 de Novembro tornou ainda mais claro
que, contrariamente ao que vêm afirmando as autoridades de
ocupação, o problema de Timor-Leste não só não está resolvido como não existe solução para ele contra a vontade dos timorenses.
- O quadro em que se desenrolam hoje as relações internacionais veio reforçar o que o Conselho Nacional de Resistência
Maubere (CNRM) há muito vem defendendo: a solução para o
conflito passa por conversações sem pré-condições entre todas
as partes interessadas - representantes do povo timorense, Indonésia e Portugal -, sob os auspícios das Nações Unidas.
- A questão de Timor-Leste não pode ser reduzida a um problema de violação dos direitos do homem, pois tal visão pressupõe (ou pode acarretar que se pressuponha) como consumada a
questão da autoridade soberana e que o problema se resume a
uma simples amenização do comportamento brutal das autoridades indonésias.
- A luta pelo direito a autodeterminação de Timor-Leste não
pode ser um processo isolado. Deve ser articulada com o combate mais vasto pela democratização da sociedade indonésia.

Carta de Leonardo Boff ao seu superior

Eles conseguiram
tirar-me toda a esperança
Em 15 de Março de 1991, a censura e a punição vaticanas
abatem-se pela enésima vez sobre Leonardo Boff: o ministro-geral dos franciscanos, John Vaughn, sob as insistências da Santa
Sé, licencia o teólogo da sua função de director da revista brasileira "Vozes" e inspecciona a editora do mesmo nome, uma das
mais importantes do país e propriedade dos franciscanos. Leonardo Boff recusa-se então a prestar qualquer declaração pública. Mas, em 30 de Abril, escreve a Hermann Schalueck, membro
do Conselho Geral da Ordem dos Irmãos Menores, eleito em Julho ministro-geral, uma carta publicada pela Agenzia Adista 19-21/9/91.
"Querido amigo e confrade Hermann Schalucck,
Esta carta pretende ser, simultaneamente, a expressão de
um protesto e de uma perplexidade, bem como uma saudação,
uma vez que termina o actual Governo Geral. Falo unicamente
em meu nome, sem envolver quem quer que seja das Edições
Vozes ou da Casa de Estudos onde ensino.
Acabo de terminar a leitura da carta relativa a intervenção do
Governo Geral contra as Edições Vozes e ao meu licenciamento
de director da revista "Vozes". E evidente que esta iniciativa não
emana do actual Governo mas que, por detrás, está a vontade
do prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, com o acordo de alguns bispos brasileiros de linha conservadora, senão
reaccionária, que eu me permito nomear: o cardeal do Rio de
Janeiro, Eugénio Sales, e o nosso prelado, José Veloso, entre
outros.
Sinceramente, o que foi feito não podia fazer-se a ninguém.
É o que os militares nos faziam na lógica da repressão da ditadura dos anos 60 e 70 no Brasil, na Argentina e no Chile. Os incansáveis censores militares estavam presentes nas redacções
dos periódicos e das revistas. Será necessário que tenhamos
censores nas nossas redacções? Até onde irá a nossa Igreja, a
nossa Ordem? Tudo isso desmoraliza as nossas igrejas que,
durante anos, lutaram contra tais formas de arbítrio, contrárias
aos direitos do homem. As pessoas não têm conhecimento
destes métodos. De outra forma, ficariam escandalizadas e teriam todas as razões para criticar a Igreja hierárquica, pelo seu
autoritarismo e as suas posições contrárias a consciência ética
das melhores sociedades civis. Argumenta-se que a Igreja não
é como a sociedade civil. Se o não é, é porque ela quer ser
muito mais e muito melhor que qualquer que seja a sociedade
secular. Sê-10-á ela, agindo como age? Para ser cristão, devemos pelo menos ser pagãos nas questões de direito, de diálogo, de comunicaçáo e de administração da diversidade interna
da Igreja e da Ordem.
A intervenção é um acto de violência. Esta violência tira a liberdade e, quando se tira a liberdade, asfixia-se em parte o Es-

pírito. É a palavra da Revelação que o diz: "Onde está o Espírito
do Senhor há liberdade" (2 Cor 3,17). E. se não há liberdade,
não há Espírito do Senhor. E. se não há Espírito do Senhor, que
tipo de Igreja do Senhor e do Espírito podemos ter? Igreja-símbolo, sinal de união, ou Igreja-diabo, sinal de divisão?
Devo ser humilde, porque é uma virtude. Mas não aceito a
humilhação, porque a humilhaçao é um pecado. O próprio Cristo, no drama da sua paixão, protestou contra a humilhação a
que injustamente o submetiam (Jo 18, 23). E eu não quero tornar-me cúmplice de um pecado. Repetindo a palavra de um
confrade do século de ouro da reflexão franciscana, Roberto
Grosseteste, "sujeito a situações que têm a ver com a minha
consciência, acuso, protesto e revolto-me".
Seguimos o caminho mais fácil, o apelo a obediência. Mas
em detrimento da utopia de Jesus e do sonho de S. Francisco.
Além disso, o que me preocupa é algo de mais grave, porque prejudicial para o significado da pastoral e da evangelização: a ausência gritante de uma perspectiva histórica. Os responsáveis da Igreja universal bem como os da Ordem que estão
em Roma parecem só se ver a eles, a sua organização, a sua
ortodoxia, a sua ordem interna, a sua imagem narcísica. Têm dificuldade em aceitar as diferenças e viver com o pluralismo...
A ~ i s ã oque a intervenção subentende é lamentavelmente
míope. Parece que não se vê os grandes desafios da nossa cultura para além dos limites institucionais e do já estabelecido.
Provavelmente, hoje o bem mais raro na Igreja é a verdade.
Tem-se medo da verdade das coisas, como no caso do livro incriminado sobre os padres casados, inquérito sociológico sério,
feito na melhor universidade do Brasil (Campinas, estado de
São Paulo). E tem-se medo do Deus da vida, dos pobres, dos
humilhados e dos ofendidos, que não aceitam qualquer espécie
de domínio e que descobriram a Igreja como aliada e advogada
da sua causa.
Leio, por acaso, um texto da exortação "Christifideles laici":
"A ruptura entre Evangelho e cultura é sem dúvida o drama da
nossa época1'(no 44). Diz-se mas não se leva a sério o que se
diz e pune-se aquele que pretende ultrapassar este drama.
Parece que Roma -tanto a Cúria generalíssima como a Cúria romana - não se dá conta da importância da Editora Vozes
na cultura nacional; publicamos em média, entre reimpressóes e
novidades, um livro por dia, várias revistas, textos para escolas,
etc ... Tratam esta instituição, que festeja este ano 90 anos, como um brinquedo a manejar segundo o seu capricho, sem consideração pela grande responsabilidade que ela tem em relação
aos 300 colaboradores que aí trabalham, seguem e concebem a
nossa actividade. Com os censores na casa, como poderemos
nós dialogar com a cultura moderna? E preciso manter um minimo de sentido do ridículo.
No que me diz respeito, esperava um pouco mais de respeito e consideração pelos meus cabelos brancos e pelos 22 anos
de ministério teológico, não só na nossa Igreja, mas também em
muitas outras partes do Mundo. Sou tratado como se fosse um
noviço em Teologia e um acólito infantil. Por pessoa interposta,
sem motivo válido, comunicam-me que sou simplesmente destituído da minha função de director da revista "Vozes". Tal como
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se fazia nos tempos negros dos totalitarismos que conhecemos
neste século. Existem apenas as razões da Igreja e da Ordem,
não há razões para as pessoas, porque eu não sou uma, mas
apenas um dos peões de um jogo cujas regras um actor fixou
sozinho.
Quero exprimir a minha decepção por nós, das Edições
Vozes, não termos sido compreendidos pelo Governo Geral.
Se fomos compreendidos, não souberam dar explicações a
Cúria romana. E se deram explicações, não souberam defender-nos. Pelo contrário, puseram-se ao lado daquele que dá o
golpe e assim fortalecem aquele que condena. A mim, não me
resta outra saída digna que não seja a de recitar os salmos da
perseguição.
Com tais medidas, conseguiram tirar-me a esperança, o que
é pior que perder a fé. Baixo os braços. O Governo Geral e o exSanto Ofício venceram. A última palavra não será daquele que
se serve do poder para matar as esperanças e asfixiar o Espírito,
mas da História. E daquele que é o Senhor da História: O Ressuscitado e o seu Espírito.
Que o Deus trinitário tenha misericórdia de todos nós e nos
acompanhe pelos caminhos que nos incumbe de seguir.
Leonardo Boff, teólogo menor e pecadorn*
"eonardo Boff recebeu o premio nacional dos Direitos do
Homem em 1991, pelo seu acompanhamento das comunidades de base. O prémio foi-lhe entregue em 24 de Janeiro.
(Texto traduzido por José Centeio a partir do boletim "Droits et
Libettes dans Les Églises",n 14, 1 trimestre de 1992.)

Dia internacional
do objector de consciência
A propósito do dia internacional do objector de consciência,
15 de Maio, a ALOOC (Associação Livre dos Objectares e Ob-

jectoras de Consciência) divulgou uma reflexão da qual deixamos aqui alguns extractos.
Para além das graves questões ecológicas, a riqueza mal
distribuída e o pseudo-progresso dos países ditos "civilizados"
contrastam com a pobreza, a miséria e a fome, quer nos países
menos desenvolvidos, quer mesmo nos países de maior poder
económico. A par da crise das grandes potências geo-estratégicas, a humanidade está confrontada com a agudização de uma
generalizada crise de identidade e de valores positivos em muitas zonas do Planeta. Em vez de se usufruir das tão almejadas liberdade e democracia, luta-se agora até a morte em conflitos
regionais que parecem não ter fim. A justiça, a solidariedade fraterna e a consequente paz parecem cada vez mais longínquas
no horizonte humano. Quem serão os interessados desta crise?
Que poderemos fazer -tu e eu - para a debelar?
Será que nos importa que o Planeta esteja a morrer? Que

mundo queremos legar aos nossos descendentes? Ou será que
só amamos os nossos filhos até certo ponto?... Se tu e eu não
nos convertermos a paz - paz com os nossos semelhantes,
paz com a Natureza, paz com o Criador, paz connosco mesmos
- teremos que admitir amargamente que os nossos "entes"
queridos têm sido: o lucro desmedido, o consumismo desenfreado, o desperdício, o conformismo doentio e fatalista, e um
carácter vazio cujo "ego" só olha para o próprio umbigo.
Fazer objecção de consciência não é, pois, só recusar o serviço militar. Tem que ser uma opção voluntária e consciente em
relação a toda a realidade que nos cerca, até porque ela não é
exclusivamente voltada para as questões militares, antes é
abrangente e se aplica a muitas outras situações perante as
quais a nossa sensibilidade não pode deixar de se manifestar. E
por isso que a Constituição portuguesa garante o direito a objecção de consciência também em sentido lato (ver artigo 419).
Ser objector de consciência implica estarmos atentos e solícitos
aquilo que podemos fazer de positivo como membros activos
de uma sociedade humana carecida de profundas mudanças
para melhor. E necessário ter sensibilidade para ajudar a sociedade humana a encontrar-se e a reconciliar-se consigo mesma,
mudanças essas que são condição "sine qua non" para a paz.
A educação para a paz, para a não violência e para a solidariedade fraternal justa, em todos os domínios e níveis da actividade humana - educação essa da qual os objectores de consciência são desde há muito os precursores e activistas -, deve
ser uma das linhas prioritárias de acção, mas carece também de
mais empenhamento de outras pessoas de bom carácter, designadamente dos mais bem dotados educadores, professores,
pais e formadores. E imperioso, pois, que as pessoas de bom
carácter, de ambos os sexos, designadamente os objectores e
objectoras de consciência, se unam em torno de projectos edificantes e pacíficos, aceitando decididamente o desafio da utopia, pois sem utopia não há horizonte nem futuro.
Mas é também importante a participação sincera e desinteressada dos legisladores e governantes, aos quais compete
criar condições favoráveis a este nobre desiderato. E, para começar, importa que estes tenham a humildade, a clarividência, o
engenho e a determinação, que dêem a primazia a boa qualidade legislativa, para bem de todos, coisa que em Portugal ainda
estamos longe de atingir, como infelizmente se pode verificar,
por exemplo, com a aprovação da Lei no 7/92, de 12 de Maio
(sobre a objecção de consciência), a qual padece de evidentes
inconstitucionalidades e de uma aberrante inadequação...
Esta associação não tem nem quer ter o monopólio das acções a favor da paz. Presta aqui homenagem a outras organizações e a outros cidadãos de Portugal e do Mundo inteiro
que se têm empenhado nessas acções. E lembra particularmente os presos de consciência, infelizmente ainda encarcerados em vários países do Mundo, cujo "crime" consistiu em desejarem minorar o sofrimento próprio e alheio. Para esses vai a
nossa solidariedade, cientes de que a humanidade acabará
por Ihes prestar justiça.

Deus, palavra das palavras
Periodicamente surge na imprensa portuguesa a questão de
Deus. O recente n 17 - Inverno 1992 - da revista "Ler", editada pelo Círculo de Leitores, reuniu textos de 14 autores portugueses que escrevem sobre esta temática.
Trata-se de um inquérito, em que a problemática de Deus é
abordada de diferentes perspectivas, que vão da linguística até
a do "dizer de uma experiência íntima". Recordemos o "dossier", publicado no final dos anos 60 pela revista "O Tempo e o
Modo". Os problemas colocados na revista "Ler" são distintos
dos que eram abordados há duas décadas, mas constituem,
neste caso como no outro, uma excepcional necessidade de
interrogar.
Deus e a sua ausência, os demónios e o acto de criar, descrença e ateísmo, a negação de Deus ou a sua afirmação, a beleza, a miséria, a tortura e o genocídio aparecem como lugares
de inquietação sobre o silêncio de Deus. Não se trata de uma
perspectiva apologética, mas de um modo diverso de olhar, por
dentro e por fora, a realidade e as relações que vivemos. A.M.F.

Testemunhar o significado de acreditar
Partilhar as convicções e as interrogações é um modo de
construir cultura. Falta em Portugal esse hábito, essa frequência,
particularmente no que diz respeito a experiência crista.
DELUMEAU, Jean, "Ce que je crois': Paris, Grasset, 1985,
360 pp. Tradução brasileira, "As Razões de minha Fé", São Paulo, Edições Loyola, 1991, 243 pp.
Este livro corresponde a um género praticamente ausente
nas nossas letras. Trata-se do testemunho de um historiador de
renome, Jean Delumeau, professor do Colégio de França (Paris)
e membro do Instituto, que escreve sobre as suas convicções
como homem de fé.
Com uma escrita cheia de sensibilidade poética, assente
em factos e experiências concretas, muitos deles saídos da
vida do próprio autor, é-nos dado acompanhar o percurso e
partilhar as convicções de um intelectual católico que procura entender a sociedade contemporânea, ao mesmo tempo
que afirma a sua condição crista em diálogo e confronto com
essa realidade.
Aborda a condição dos crentes confrontados com a "fragilidade do essencial" face ao mal, como mistério. Destaca o valor
do perdão e da esperança como horizonte do viver humano, e
expressões de uma fé centrada num Deus encarnado e testemunhado em Jesus. Valoriza a atitude ecuménica de abertura e
diálogo entre cristãos e destes com os outros crentes. Destaca
a centralidade da Bíblia como referência para a experiência da
fé e do empenhamento pela libertação. Afirma o seu desejo e a
sua convicção numa concepção de Igreja "plural", unida em torno de um "credo comum".
Não foge as questões mais agudas, como a transformação
dos paradigmas morais e da problemática sexual contemporâneos. Casado com uma médica e tendo na sua família mais pró-

xima alguns membros que trabalham na área da psiquiatria, é
alguém avisado e compreensivo no que toca as grandes questões que se colocam aqueles que dedicam a sua vida "ao tratamento dos corpos e das almas".
Termina o livro evocando o episódio dos peregrinos de
Emaús (Lc 24,19). Nos momentos de dúvida, de inquietação ou
de desencorojamento, como eles, "diz ao divino companheiro:
'Faz-se tarde, fica connosco"'. Trata-se de um testemunho de
uma espiritualidade encarnada e centrada na esperança, acolhedora do mistério que o outro encerra. A.M.F.
"Le Savant et Ia Foi'', com apresentação de Jean Delumeau,
Paris, Flammarion, 1989,3 12 pp.
Esta obra reúne 19 testemunhos de cientistas, um dos quais
corresponde a um colectivo de 26 pessoas de Paris, que partilham a sua experiência e a sua reflexão sobre a relação entre
ciência e fé. São perspectivas que se situam fora de um discurso apologético, mas cada qual - a partir da valorização do conhecimento científico que praticam, nas suas potencialidades e
limitações - desenvolve a sua compreensão da relação entre a
fé cristã e a ciência, não como duas realidades em conflito e em
oposição, mas como duas instâncias convergentes na interrogação e na busca de sentido. A.M.F.

Projecto para uma ética planetária
KUNG, Hans, "Projet d'éthique planétaire. La paix mondiale
par Ia paix entre les religions", tradução do alemão por Joseph
Feisthauer, Paris, Editions du Seuil, (ed. alemã - 19901, 1991,
252 pp. Existe tradução em espanhol.
Hans Kung, famoso teólogo alemão, com uma vasta obra
publicada e de grande audiência, tem desenvolvido nos seus ÚItimos trabalhos uma apresentação e uma confrontação entre as
grandes correntes religiosas que pautam o universo da grande
maioria da população nos diferentes continentes.
Neste seu recente trabalho, apresenta esse diálogo ecuménico como base imprescindível para a construção de uma ética
("ethos", como atitude moral fundamental) capaz de garantir a
paz como horizonte de futuro para os homens e para os povos.
Uma paz necessária a sua própria sobrevivência.
O autor afirma que, para a persecução deste diálogo, é necessária uma atitude de autocrítica no interior de cada uma dessas religiões, para se estabelecer, com a firmeza necessária na compreensão das diferenças -, o conjunto de elementos
comuns, capaz de fornecer os referenciais que permitam a humanidade construir um entendimento global sobre os grandes
problemas que desafiam os homens e as sociedades; porque o
que está em causa é a sobrevivência dos homens, da sua dignidade e do próprio meio ambiente.
"Não haverá sobrevivência sem 'ethos' (atitude moral fundamental do homem) planetário. Não haverá paz mundial sem paz
religiosa. Não haverá paz religiosa sem diálogo entre religiões."
Esta dimensáo ecuménica do viver colectivo apresenta-se, na
sua reflexão, como um processo de identidade e de solidariedade no qual o homem constitui o fim e o critério. A.M.F.
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