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O RETORNO DOS
NOSSOS
FANTASMAS
António Matos Ferreira

Todos os Estados, mesmo os mais pobres,
dispendem altíssimas somas com o armamento
e com os exércitos. Para quando
um investimento assente nas técnicas
da não violência? Para quando investir
seriamente no plano educativo e projectar
um desenvolvimento social, exigente e contínuo,
de meios capazes de limitar e de terminar
com a força das armas?

As incertezas provocam e agitam medos que atravessam as
nossas consciências, mesmo quando ainda não são suficientes
para travar ou reter a azáfama do nosso quotidiano. Perante os
acontecimentos, cujas grandeza e complexidade nos ultrapassam, gera-se por vezes uma habituaçáo conformista que relativiza ou denigre perspectivas que, mesmo quando consideradas
utópicas, encerram um futuro menos violento, mais justo e mais
pacífico.
Durante décadas legitimou-se uma corrida ao armamento e
uma bipolaridade assente na existência de duas superpotências. De 1989 ao início deste ano, deu-se uma alteração radical,
testada quando da guerra do Golfo. Porém, esse conflito, se
pretendeu demonstrar a afirmação de um poder internacional
capaz de fazer face a violação do direito internacional, revelou
na sua sequência que a realidade é muito mais frágil e, portanto,
mais insegura. Como que se abriu a caixa de Pandora donde
ressurgiram fantasmas - os nossos fantasmas - de ódio, de
exclusão, de violência, de xenofobia. Como se está, por vezes,
tão perto da animalidade primordial!
O retorno a afirmações nacionalistas, legítimas enquanto expressões de identidade, mas desumanizantes quando significam a exclusão e o aniquilamento de outros, este ressurgimento, se, em alguns casos, exprime a emergência de formas culturais e de laços anteriormente reprimidos, manifesta-se também
como formas de subjugação e de intolerância. O nível de ambiguidade que encerram as diferentes formas de nacionalismo é
suficiente para que não possa ser considerado nem aceite como
justificativo de mortes e de destruições.
Temos assistido na Europa a várias manifestações neste
sentido, acompanhadas pela existência de campos de prisioneiros, onde a barbárie ressurge pela força e pela ordem das armas. E essas referências não se limitam ao que acontece na exJugoslávia, mas um pouco por todo o lado, por vezes de modos
subtis.
Não nos podemos enganar. Estes comportamentos, que assumem a dimensão da infâmia, estendem-se a muitos pontos
do nosso planeta. Basta percorrer as notícias e os relatórios das
várias agências internacionais que intervêm ao nível dos direitos
humanos. A violência sobre as populações indefesas persiste
quotidianamente, atingindo níveis desesperantes de escândalo.
O caso da Somália tem sido recentemente o exemplo mais expressivo, onde bandos armados vivem a custa da fome e da miséria das populações.
Sem se cair em ingenuidades escusadas, há porém interrogações que não se pode deixar de fazer: há níveis de violência e
de destruição só possíveis pela existência de uma indústria do
armamento que alimenta essas situações, bem como pelo peso
de "castas militares" que, nas mais diversas sociedades, em nome da defesa, detêm poder e capacidade de intervenção assente na "razão da baioneta".
Todos os Estados, mesmo os mais pobres, dispendem altíssimas somas com o armamento e com os exércitos. Para quando um investimento assente nas técnicas da não violência? Para
quando investir seriamente no plano educativo e projectar um
desenvolvimento social, exigente e contínuo, de meios capazes
de limitar e de terminar com a força das armas?

Aceita-se de uma maneira demasiado passiva e inconsciente o facto da necessidade das armas e do seu uso. Esquecendo-se que, por detrás desta aceitação, está a conivência com
um tipo de desenvolvimento e de projecto de sociedade baseado na supremacia e no domínio de uns sobre os outros.
Permanece como desafio para as nossas consciências a urgência de se acabar com o armamento, sobretudo com a indústria que o sustém e o promove. Quando faltam recursos para a
saúde das populações, para a sua alimentaçáo, para a sua educação e para prover a dignidade ao nível da habitação para
elas, a contribuição dos cidadáos (por exemplo, ao nível dos impostos e não só) é canalizada para se perpetuar a espiral infernal da violência.
A existência de armamento disponível alimenta os conflitos
locais, as guerras civis, assim como a delinquência nas suas expressões mais quotidianas, particularmente nas zonas urbanas
e suburbanas das nossas sociedades.
Estamos ainda longe de atingir um nível de desenvolvimento
humano capaz de eliminar as possibilidades da sua autodestruição. Não basta procurar conviver com sociedades violentas e
com o poder das armas. Não é suficiente defender-se o direito a
objecção de consciência ou valorizar-se o serviço cívico em detrimento do militar. Não basta combater e rejeitar a exaltação militarista, patriótica, assente no culto das virtudes militares e viris
- expressões exacerbadas do narcisismo das nossas sociedades. Não basta contrapor aos diversos nacionalismos a dimensão da cidadania universal. E necessário que todos os cidadãos
descubram a exigência ética de pôr fim, como um longo processo de consciencializaçáo, a própria lógica da produçáo de armamento. Tomando consciência de que há níveis de vida em
certas sociedades que, directa ou indirectamente, resultam da
destruição de outros, homens, mulheres e crianças, bem como
da destruiçáo das condições materiais de sobrevivência dessas
populações.
Este processo de consciencializaçáo passa pela descoberta
de que há níveis de vida que sáo intoleráveis, pelo que comportam de esmagamento de outros; de que o poder e o seu exercício nas sociedades deverá ser realizado por mecanismos de
participação e de responsabilização; de que nao há nenhuma
língua, cultura, interesses étnicos ou nacionais, suficientemente
legítimos para dar o direito a destruição de outros. Este processo passa também pela capacidade dos cidadãos de objectarem
e resistirem as despesas orçamentais dos seus governos respeitantes a despesas militares e de armamento em geral. Há necessidade de ser exigido aqueles que conduzem os destinos
colectivos novas concepções de resolução dos conflitos, de
prover a segurança das pessoas e de afirmaçáo da legitimidade
do exercício da autoridade.
Temos verificado como a diplomacia, os embargos econó'micos ou o isolamento internacional funcionam quando as grandes potências internacionais fazem funcionar esses mecanismos de pressão. Mas, ainda assim, esses comportamentos escudam-se em formas de supremacia militar, que uns detêm e
outros desejariam alcançar.
Porque é que se considera geralmente ingénua a perspecti-

va de pensar o mundo sem armas? Não que a concretização
deste desidério fosse suficiente para acabar com a violência e
os medos - os nossos fantasmas em relação aos outros e as
outras sociedades -, mas certamente abriria a humanidade, no
plano individual e colectivo, a novas vias de superação e de realização que hoje desconhecemos. No fundo, estamos ainda
muito longe de descobrir aquilo que o homem e a mulher podem ser, como se podem realizar. Provavelmente uma outra atitude perante nós próprios ajudar-nos-ia a uma relaçáo mais
adequada com a natureza, com os outros no convívio social. Se
a violência é uma manifestação de instintos e um comportamento latente em cada indivíduo, a realização deste náo acontece
pelo seu desenvolvimento desenfreado, mas, pelo contrário, pela sua consciencialização, pela capacidade de autolimitação de
cada um, por um processo educativo capaz de transformar essa
violência.
Quando receamos o retorno de manifestações de barbárie
como as guerras civis, generalizando fome e miséria, as exclusões xenófobas ou as "limpezas étnicas", estamos presenciando pontas dos "icebergs" em que todos participamos, descuidados, com a nossa vidinha. Pensar o destino dos homens e mulheres, das nossas sociedades, é fazê-lo de um modo ético, capaz de apontar um novo destino e não reduzi-lo ao seu sucesso
material.
Lisboa, 10 de Outubro de 1992

Persistência de uma elevada taxa
de desemprego e diminuição demográfica são
os dois fenómenos que, na opinião de Olivier
Mongin, põem em causa o Estado-providência
em França. A solidariedade social na sua
vertente institucional desempenhada pela
Segurança Social esta ameaçada na medida
em que o número dos que contribuem é cada vez
menor e o dos que beneficiam nao pára
de aumentar. São fenómenos que, pelo menos
agora, não se verificam com tanta acuidade
na sociedade portuguesa. Tudo leva a crer,
no entanto, que a inevitável renovação
tecnológica e a reconversão económica levarão,
a prazo, ao aumento da taxa de desemprego,
do mesmo modo que a diminuição demográfica
já patente em Portugal não deixará de afectar
as receitas da Segurança Social. Uma outra
problemática abordada por Olivier Mongin é já
para nós de grande actualidade. As dinâmicas
de exclusão sobrepõem-se em Portugal
aos tradicionais mecanismos de exploração.
Assim, a juntar a pobreza real de muitos activos,
surge agora a pobreza dos excluídos da
economia, do consumo, enfim, da realização
humana, sobretudo nos grandes centros
urbanos. Valerá a pena continuar a tratar estas
questões procurando encontrar o inimigo
e propondo soluções totalizantes tão redutoras
quanto inexequíveis? A maior virtualidade deste
texto está precisamente na maneira como aborda
as questões que se colocam ao Estado-providência e ao contrato social. Fá-lo de uma
forma serena, mas incisiva; realista, na medida
em que dá como adquirida a economia
de mercado, mas inconformista enquanto propõe
a reformulação atempada do contrato social
como antídoto do liberalismo desumanizante
"a americana". Sem chavóes, nem preconceitos
ideológicos, vale a pena, também em Portugal,
aceitar o desafio a reflexão e ao debate
que Olivier Mongin nos faz neste texto.
(*) Director da revista "Esprit".

O CONTRATO
SOCIAL

.

Olivier Monginf

Os debates de maior impacte nos dois últimos anos correm
o risco de se tornar inúteis se não levarem a abordagem do futuro do contrato social e da justiça distributiva que constitui o fundamento do Estado-providência "a francesa". Ao polarizar-se,
de maneira crítica e veemente, nos "efeitos perversos" do individualismo democrático, ao alarmar-se com o esmorecimento do
civismo e a dissolução progressiva do "espírito público", contribuiu-se para inverter o "estado de espírito1'dos anos 80 ao ponto de exigir que o Estado republicano exerça o seu papel contra
a sociedade sem civismo e a cultura empresarial.
Como aqui dissemos muitas vezes, este retorno ao Estado,
que sucede brutalmente ao recuo do Estado nos anos 80, tem
um significado histórico profundo: assenta no sentimento de
que a exclusao não é um fenómeno passageiro e de que as explosóes regulares da periferia urbana são sintoma de um dualismo (económico, social, cultural) crescente no interior da sociedade francesa. Está, para muitos, ligado ao medo de que a
França se torne uma sociedade de segregação, separando dramaticamente os que estão dentro dos que estão fora, os ganhadores e os perdedores. Como ainda recentemente dizia Alain
Touraine, "evoluímos de uma sociedade de produção e conflitos
sociais para uma sociedade de consumo e de comunicação; e,
consequentemente, de uma sociedade de conflitos para uma
sociedade de exclusão. A sociedade industrial funcionava sobre
o eixo alto-baixo; a sociedade de comunicação sobre o eixo fora-dentro (...). A sociedade já não é um campo de batalha, mas
uma pista de corridas e, quanto mais rápido e o seu ritmo, tanto
maior o número das vítimas de enfarte ou de entorse...".
Esta imagem hípica descreve tão bem o ambiente social que
se compreendi a reacção daqueles que defendem o retorno do
Estado e do serviço público, lamentando o estiolamento da política. Mas podemos ficar por aqui e contentar-nos em insistir nesta invocação voluntarista do Estado e do serviço público? Que
significam, afinal, esses termos tanto mais salvadores quanto
imprecisos? Se a actual paixão pelo Estado - "E, evidentemente, mais tranquilizador dizer-se que com um reforço da segurança social se pode regular os problemas de exclusão" (Alain Touraine) - traduz a profunda perturbação da sociedade francesa,
não basta ficarmo-nos num desses tradicionais retornos que os
balanços do imaginário jacobino - sempre pronto a oscilar en-

tre vontade individual e vontade geral, entre indivíduo e Estado
-favorece mais do que quaisquer outros.
E certo que nunca deixámos de manifestar, na "Esprit", um
voluntarismo análogo, ao apelar aos críticos da classe política
para não deitarem fora o bébé com a água do banho, e também
nos inquietámos com o desvio mediático e o poder particular de
uma imprensa que esquece que a liberdade de expressão (face
ao poder!) não deve fazer esquecer o rigor da informação. Mas
é necessário ir mais longe. A renovação do interesse pelo Estado e pela República perde todo o sentido, será apenas reactivo,
se não tiver em conta as ameaças que incidem, hoje em dia, sobre "o contrato social a francesa". Esta é a principal lição a tirar
do fenómeno da exclusão se não nos contentarmos com a lamentação patética ou com o pânico de que se reveste ainda,
muito frequentemente, a cobertura mediática dos arredores: a
exclusão tornou evidente, mesmo para os mais cegos, a ruína
profunda do modelo político francês na sua dupla dimensão republicana e providencialista. Quem não se deixa sucumbir perante os novos "charmes" do Estado, interroga-se, então, se o
elogio da República - e do civismo que lhe é indissociável não serve para esconder a profunda crise do Estado-providência. Em resumo, importa perguntar o que pode ser o "contrato
social" num momento histórico em que, em França, se verifica
cumulativamente "uma baixa demográfica e uma fraca conjuntura de emprego".

O retorno ao Estado não pode servir para esconder o carácter inédito da situação económica e demográfica. A França vive
um momento de viragem e a maneira como esta for negociada
terá consequências profundas no futuro do país. Mas qual é a
sua natureza? Prende-se com a constatação de que o desemprego não pode continuar a ser considerado um problema passageiro e de que a situação económica não se transforma miraculosamente pela acção de um governo simultaneamente mais
hábi! e popular do que outro.
E verdade que o novo primeiro-ministro teve o mérito de
abordar recentemente esta questao sem esconder demagogicamente aos franceses que é preciso, daqui para a frente, viver
com o desemprego de longa duração, com uma população
crescente de inactivos. Ao afirmar isto, tem-se implicitamente
presentes o aumento da exclusão e as falhas da economia francesa (a precarização do emprego, a desadequação entre formação e emprego, a dissociação crescente entre emprego e rendimento). Mas não se diz, ainda, que a sociedade francesa é cada
vez menos capaz de favorecer a integração dos indivíduos pelo
trabalho, não se acentua suficientemente o fosso que aumenta
entre a população activa (clivagem entre empregos nos serviços
e empregos industriais) e ainda mais entre população activa e
inactiva (os sem emprego e os reformados).
Apontamos as dificuldades, mas evitamos enfrentar sem rodeios a crise do Estado-providência,como se a dupla evolução
demográfica e económica não ameaçasse perigosamente o seu
fundamento, isto é, a ideia tradicional de justiça distributiva. Há

um desfasamento entre a vontade de não ignorar o desemprego
de longa duração, o aparecimento de excluídos na economia e
o discurso que afirma que não se mexe na segurança social
nem no problema das reformas nem no enterrar-se sem argumentos a taxa de habitação. Se esta atitude não é determinada
por uma intenção eleitoralista, então é sintoma de uma situação
em que se continua a fechar os olhos e a remeter para um estado de graça utópico as dificuldades estruturais, tanto mais
ameaçadoras quanto inelutáveis. Basta pensar no debate sobre
os regimes de reforma.
Se o aumento da exclusão - termo impreciso que designa
tanto a questão económica como a da imigração - está na origem de uma política mais realista, que reconhece o carácter estrutural da crise económica, ela é acompanhada por uma valorização do papel do estado republicano (o que defende a ideia
de serviço público) que é enganadora, na medida em que contribui para ocultar a crise do Estado-providência. Tem-se, paradoxalmente, a impressão de que se adopta, hoje, um discurso
tanto mais favorável ao Estado quanto se teme a falência do sistema assistencial. Mas, também, que os princípios tradicionais
da justiça distributiva são cada vez menos crediveis, na medida
em que uma minoria de activos é levada de facto a financiar
uma maioria de inactivos. "Os mecanismos de assistência", escreve Denis Olivennes, "se aceitam a mutualização dos riscos e,
portanto, a redistribuição, partem da suposição de que a maioria dos beneficiários são também contribuintes. Este princípio da
contribuição geral está a ser progressivamente substituído por
uma pura obrigação de solidariedade vertical (entre gerações) e
horizontal (dos activos ocupados para os activos sem trabalho).
E claro que a ideia de uma contrapartida proporcional a contribuição enfraquece, enquanto os inactivos forem a maioria da
população."
A ideia de uma solidariedade entre activos está em vias de
ser substituída pela ideia de uma solidariedade entre activos e
inactivos, mas até que ponto tal é suportável? E em que medida
põe em questao os princípios do contrato social a francesa?
Sabe-se que o sistema de reformas deverá ser revisto em
profundidade, que os custos da saúde são cada vez mais exorbitantes e que o número dos inactivos vai pesar cada vez mais
sobre a fracção mais "activa" dos activos. Nestas condições,
uma análise que tenha em conta a situação económica e a evolução socio-demográfica - aumento das despesas sociais determinado pelo envelhecimento demográfico - leva a esta
constatação inquietante: "Estamos a mudar de universo. Passamos de um modelo de direitos sociais (os activos pagam principalmente para si mesmos) a um dispositivo de solidariedade nacional (os activos pagam essencialmente para os inactivos...),
no preciso momento em que o número dos activos é cada vez
menor." Depois de ter colocado correctamente os termos do debate, Denis Olivennes interroga-se: "Poder-se-á estabelecer um
consenso em torno de um Estado-providência com uma nova
fórmula? E em que condições?" Se alinharmos as somas dispendidas em apoios a desempregados, reformas, educação,
saúde, compreendemos retrospectivamente que a questão da
exclusão abriu de forma espectacular um debate mais alargado

sobre a nossa capacidade de imaginar um novo contrato social. será tanto mais difícil de aceitar quanto mais tardio. Porque "não
Tendo este necessariamente em conta as novas formas de solida- faltarão tensões entre os que pagam e os que beneficiam, entre
riedade exigidas pela evolução económica e demográfica. "Deste activos e inactivos dentro de um mesmo nível etário ou entre geponto de vista, o RMI é uma inovação cuja força propulsora ainda rações".
Persiste um consenso provisório entre a esquerda e a direita
não avaliámos completamente. Fundado no reconhecimento de
um direito a inserção, sanciona a ideia de uma solidariedade en- liberal quanto a manutenção do Estado-providência - "não tocaretre activos e inactivos, financiando os primeiros os rendimentos mos na segurança social" -, mas este consenso funciona a falta
dos segundos. Mas, ao mesmo tempo, gera uma relação de natu- de melhor, uma vez que protege um morto em potência. Dizer,
reza contratual entre o poder público e o beneficiário, sendo a com clareza, que o Estado-providência não são só perdas e gaajuda social acompanhada por um projecto de inserção, cuja não nhos é importante, mas são as condições da sua sobrevivência
que importa enunciar. Como afirma Hervé Le Bras, "a questão poconcretização leva a sua suspensão."
lítica da distribuição permanece no ponto em que estava quando
Marx insultava Malthus por ter inspirado as 'poor laws"'. Questão
A FRANCA
EM TEMPO DE MUDANÇA
política que culminará dentro de alguns anos quando o custo do
Nestas condições, são três as hipóteses que se colocam aos acréscimo terapêutica obrigar a admitir a eutanásia. A gestão dos
cidadãos e a uma classe política que, no mínimo, não deve temer ciclos de vida ficou ao cuidado dos Estados a partir do século
XVII ... É admissível que nos próximos anos essa legitimidade seja
o debate.
Ou se adopta uma atitude tanto mais discreta e silenciosa posta em causa.
quanto sabemos que o sistema de protecção social está a beira
(-1
Os refrões sobre o individualismo feliz já não fazem sentido,
da falência e que não há remédio miraculoso, correndo, deste
modo, o risco de atiçar os medos dos franceses e reforçar o indi- mas o assentimento cego a aventura europeia transformar-se-á
vidualismo. Há nesta hipótese uma declaração de impotência e a também num pesadelo, se não constituir mais do que um álibi para não nos debruçarmos sobre as nossas taras, ou então não seescolha implícita do modelo americano.
Ou, então, faz-se apelo ao Estado-providência, reduzindo o rá mais do que a expectativa de uma poção mágica.
Importa não nos enganarmos: a França não está fragilizada,
debate a sua defesa cega - como se ele não tivesse sofrido
transformações e não estivesse moribundo - contra os desvios decadente, mas também nunca teve tanto medo do seu futuro
imediato. É, sobretudo, a relação com o passado e com o futuro
liberais dos anos 70.
Pode-se ainda, realisticamente, admitir que a explosão das que está em causa, nesta ameaça latente de uma ruptura do condespesas é inelutável e que o Estado-providência vai conhecer trato social: a solidariedade não abrange apenas o emprego, isto
metamorfoses cujo efeito perverso importa travar. Esta última hi- é, a relação entre camadas sociais, entre favorecidos e desfavorepótese pode dar lugar a duas atitudes possíveis: a que comporta cidos, entre activos e inactivos. Ela também desestabiliza em proa ideia de uma ruptura do antigo contrato social e favorece a es- fundidade a relação entre gerações (educação, envelhecimento)
colha do modelo americano de redistribuição ou a que convida a e até mesmo a ideia de que um indivíduo possa ser assistido ao
imaginação de novas formas de um contrato social que tenha em longo de todo o ciclo de uma vida.
conta a dupla evolução demográfica e económica da sociedade
francesa. Uma dupla evolução que deverá ser acompanhada por
uma revolução ética tanto mais utópica quanto nos recusamos a
"ver" a realidade.
O debate sobre os valores da República e sobre os valores
"tout court" é, daqui em diante, indissociável da vontade ou da recusa dos cidadãos de admitir que o preço do contrato social será
cada vez menos suportável para uma minoria de activos que contribuem para um número crescente de inactivos (reformados,sem
emprego).
Se o espaço público está desertificado, se a Europa suscita
um estranho consenso, é sobretudo porque a sociedade francesa
experimenta constrangimentos económicos e demográficos que
afectam o contrato social e as condições de exercício da justiça
distributiva. Vive-os, mas permanece hesitante, não se confronta;
o aumento excessivo, tantas vezes anunciado, dos custos da justiça distributiva aflige o espírito dos que não são suficientemente
ingénuos para se iludir com a recuperação económica, o progresso da técnica ou da História (o que não deixa de afectar os espíritos de esquerda). Mas as condições de um novo contrato social
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não suscitam, normalmente, debate. O que é grave, porque este
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Os teóricos liberais preconizaram e levaram
a prática o princípio da separação. Traçaram
linhas, delimitando domínios específicos,
e elaboraram, assim, um mapa sócio-político
que ainda hoje nos é familiar. A mais célebre
separação é o muro erguido entre a Igreja
e o Estado, mas existem muitas outras.
O liberalismo é um mundo de barreiras
e cada uma dessas barreiras engendra
uma nova liberdade (...) O princípio
da separação nunca foi particularmente
bem visto pela esquerda, nomeadamente
pela esquerda marxista, que muitas vezes
tem visto nele mais uma construção ideológica
do que uma realização prática
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Podemos considerar o liberalismo como uma certa forma de
estabelecer o mapa do mundo político e social. O mapa anterior, pré-liberal, propunha a imagem de uma extensão de terra
essencialmente uniforme, provida de ribeiras e de montanhas,
de quarteirões e de cidades, mas sem fronteiras. "Cada homem
era uma peça do continente", escreveu John Donne, e o continente era feito de uma só peça. A sociedade era compreendida
como um todo, orgânico e integrado. Podia ser estudada do
ponto de vista da religião, da política, da economia ou da família, mas todas estas noções se interpenetravam a fim de constituir uma realidade única. A Igreja e o Estado, a Igreja de Estado
e a Universidade,a sociedade civil e a comunidade política, a dinastia e o poder, os cargos públicos e a propriedade, a vida pública e a vida privada, a oficina e o lar - cada um destes conjuntos, misteriosamente ou não, estava unificado e os seus elementos eram indissociáveis entre si.
Opondo-se a este mundo, os teóricos liberais preconizaram
e levaram a prática o princípio da separaçáo. Traçaram linhas,
delimitando domínios específicos, e elaboraram, assim, um mapa sócio-político que ainda hoje nos é familiar. A mais célebre
separação é o muro erguido entre a Igreja e o Estado, mas existem muitas outras. O liberalismo é um mundo de barreiras e cada uma dessas barreiras engendra uma nova liberdade.
E esta a forma como actua o princípio da separação. O muro levantado entre a Igreja e o Estado cria uma esfera de actividade religiosa, do culto público ou privado, das congregações
ou das consciências individuais, na qual os homens políticos e
os funcionários não penetram. A rainha Isabel falava como uma
liberal - certamente minimalista - quando dizia que "não abriria uma janela na alma dos homens para os surpreender" (i).
Os
crentes estão libertos de toda a forma de coerção oficial ou jurídica. Podem encontrar a sua própria via para a salvação, individual ou colectivamente, ou, ainda, não a descobrir; podem
igualmente recusar toda a busca de salvação. Esta decisão pertence-lhes: é o que chamamos "liberdade de consciência" ou
"liberdade religiosa".
Da mesma maneira, a fronteira traçada entre a Igreja de Estado e as universidades dá origem as liberdades académicas, que
deixam aos professores a liberdade de ensinar tal como aos
crentes a de acreditar. A universidade toma o aspecto de uma cidadela. No mundo hierárquico da Idade Média, as universidades
estavam juridicamente fortificadas: os estudantes e os professores constituíam um grupo privilegiado, isento das penas e castigos de que era passível o comum dos mortais. Tratava-se de
uma consequência da integraçáo da Universidade e da Igreja
(estudantes e professores eram clérigos) e, portanto, da Igreja e
do Estado. Devido a essa mesma integração é que os letrados
não podiam usufruir do privilégio de ideias heréticas. Hoje, as
universidades já não são juridicamente fortificadas, mas sim autónomas no plano intelectual. Estudantes e professores já não
têm privilégios jurídicos, mas são, em princípio, absolutamente livres no campo de conhecimento (2). Podem, individual ou colectivamente, criticar, questionar, suspeitar ou rejeitar as crenças estabelecidas das suas sociedades. Ou ainda, e mais provável, podem fortalecer estas crenças, com frequência de forma tradicional, mas algumas vezes de uma maneira nova e experimental.

Do mesmo modo, a separação da sociedade civil e da comunidade política põe em evidência a esfera da concorrência económica, da livre empresa, a do mercado de bens, a do trabalho e do
capital. Interesso-me aqui pelo primeiro destes mercados, dando
a ideia de mercado livre a sua acepção mais ampla. Neste sentido, compradores e vendedores de bens são totalmente livres de
se entender como melhor julgarem para comprar ou vender qualquer coisa, ao preço que terão fixado de comum acordo, sem a
interferência de qualquer funcionário público. Não existe preço
justo, ou pelo menos não existe um regulamento que fixe um preço justo, da mesma forma que não existem leis contra o luxo nem
restrição a usura, nem normas de qualidade ou de segurança,
nem salário mínimo, etc. A máxima "caveat emptor", esteja atento
o comprador, sugere que a liberdade do mercado implica alguns
riscos para o consumidor.
O mesmo se passa no que diz respeito a liberdade religiosa:
alguns compram produtos perigosos, enquanto outros se convertem a falsas doutrinas. Homens e mulheres livres devem porém suportar tais riscos. Se o meu propósito não fosse simplesmente descrever o mapa estabelecido pelos liberais e demonstrar que ele não concede menor latitude aos bens que as crenças, exprimiria aqui as minhas dúvidas sobre a pertinência de
uma tal analogia, já que os produtos perigosos fazem correr riscos reais, enquanto que os perigos das falsas doutrinas são apenas especulativos.
Tomemos outro exemplo: a abolição do princípio dinástico
separa a família do Estado e dá lugar a uma convenção política
do princípio que atribui os cargos e as funções segundo o mérito, o que constitui, poderíamos dizer, a forma mais elevada do
mercado de trabalho. Só o primogénito de uma determinada linhagem pode ser rei, mas qualquer um pode ser presidente ou
primeiro-ministro. De uma maneira mais geral, a fronteira que separa a posição social e política da propriedade familiar cria uma
esfera de cargos e funções e, portanto, a liberdade de concorrer
a qualquer emprego público ou privado, de se valer de uma vocação, de pretender um certo nível de salário, de se especializar,
etc. A ideia de que a vida de cada um é um projecto pessoal tem
aí provavelmente a sua origem. Ela deve ser contraposta a ideia
de que a vida de cada um constituiria a perpetuação de uma herança individual. Por um lado, a autodeterminação pelo esforço e
pelo sucesso e, por outro lado, a pré-determinação pelo nascimento e pelo sangue.
Ultimo exemplo: a separação da vida pública e da vida privada. Ela cria, de facto, a esfera da liberdade individual e familiar,
delimita a intimidade e o lar. Mais recentemente foi descrita como
a esfera da liberdade sexual. E verdade, não sendo contudo nem
originariamente nem essencialmente isso. A vida privada engloba
um campo de actividades e de interesses muito vasto - tudo
aquilo que decidimos fazer, a excepção do incesto, da violação
OU do assassinio, nas nossas casas ou com os nossos parentes
ou amigos: ler livros, falar de política, gerir um jornal, transmitir os
nossos conhecimentos aos nossos filhos, cultivar (ou mesmo negligenciar) o nosso jardim. "Our homes are our castles", cada um
é dono de si próprio, livre de qualquer vigilância. E sobre esta liberdade que nos parece evidente que devemos insistir com ênfase, de tal maneira ela é rara na história da humanidade (os televi-

sores-câmaras descritos por Orwell em "1984" constituem uma
ilustração particularmente impressionante da violação da intimidade do lar). "Eu sou rei nos meus domínios" foi a primeira reivindicação daqueles cuja residência era fortificada e, durante muito
tempo, eles foram os seus únicos defensores. A partir de então,
qualquer transgressão deste princípio provoca a indignação e a
cólera até no cidadão comum. Damos um grande valor a nossa
vida privada, seja esta utilizada ou não para nos dedicarmos a actividades apaixonantes ou peculiares (3).

O princípio da separação nunca foi particularmente bem visto
pela esquerda, nomeadamente pela esquerda marxista, que muitas vezes tem visto nele mais uma construção ideológica do que
uma realização prática. De facto, a esquerda tem frequentemente
posto em evidência a interdependência essencial das diversas esferas sociais, assim como as cadeias directas ou indirectas de
causalidade que emanam da economia. Do ponto de vista marxista, o plano liberal não passa de um artifício, um exercício sofisticado de hipocrisia. Assim, os dogmas religiosos estabelecidos
são adaptados as necessidades ideológicas de uma sociedade
capitalista; as universidades estão organizadas de maneira a renovar o escalão mais alto da força de trabalho capitalista; as quotas de mercado das maiores companhias e dos maiores grupos
são garantidas e financiadas pelo Estado capitalista; os cargos e
as funções, ainda que juridicamente não hereditários, são, no entanto, transmitidos e trocados no seio da elite capitalista no poder; e, de facto, somos livres nas nossas casas somente na medida em que aquilo que aí fazemos não signifique perigo para a ordem capitalista, nem lhe cause nenhum prejuízo.
Os liberais traçam fronteiras e apelidam-nas de muros, como
se elas tivessem a solidez concreta dos muros de tijolo ou de pedra, mas não são mais do que linhas planas, doutrinais e sem
substância. O universo social contemporâneo não é mais do que
um todo orgânico, menos distante do feudalismo do que pensamos. A terra tem sido substituída pela riqueza mercantil como
bem dominante e, se esta modificação se tem repercutido em todas as esferas da vida social, nem por isso transformou a essência do sistema.
Marx pensava, no entanto, que o princípio liberal da separação tinha sido até demasiado eficaz quando tinha tido como consequência, como ele próprio o descrevia no seu ensaio sobre a
questão judaica, a criação de "um indivíduo separado da comunidade, voltado para si mesmo, preocupado unicamente com o seu
interesse pessoal e agindo segundo a sua própria vontade". Voltarei posteriormente a esta argumentação, pois ela constitui de
facto uma análise importante dos fundamentos teóricos do projecto liberal. De momento, basta-nos relembrar que, segundo a visão de Marx, até o egoísmo dos indivíduos separados não é mais
do que um produto das relações sociais, tornado necessário pelas relações de produção e estendido a todas as esferas da actividade social. A sociedade é sempre uma entidade organizada, ainda que os seus membros tenham perdido a consciência de lhe
pertencerem. O objectivo dos marxistas era restaurar esta consciência, ou, mais precisamente, levar homens e mulheres a uma

nova concepçb da sua independência, a fim de Ihes permitir
assumir o controle da sua vida comum. Para Marx, a separação,
quando era de facto real, constituía algo a ultrapassar. As instituições independentes como a Igreja, a Universidade, ou mesmo as famílias, não tinham lugar no seu desígnio; os seus próprios problemas seriam resolvidos pela revolução social. Para
Marx, a sociedade só pode ser regida como um todo, no momento actual por uma só e única classe, em última instância por
todos os seus membros agindo em conjunto.
A crítica de esquerda da separaçao liberal pode, no entanto,
assumir uma forma diferente e pretender que o liberalismo só
serve interesses sociais particulares e tem limitado e adaptado a
sua prática a esta única finalidade. Assim, é necessário tornar
esta prática imparcial ou, tratando-se de um projecto utópico,
conseguir, pe!o menos, que ele sirva um campo de interesses
mais amplo. A semelhança das instituições da sociedade civil
que eram protegidas pelo Estado, é necessário doravante protegê-las do novo poder que emerge da própria sociedade civil: o
poder da riqueza. O objectivo não é abolir a separaçao, como o
desejava Marx, mas sim aplicá-la e estendê-la, recrutar este
utensílio liberal para o serviço do socialismo.
Os exemplos mais importantes desta extensão do princípio
da separação podem ser recolhidos nos domínios do poder privado e da democracia industrial e defender-se-áaqui esta extensão até um certo ponto. Mas, antes, é necessário insistir no facto de que as separações já realizadas em teoria, senão de facto
na prática, são, elas também, importantes. Inclusive, o acesso
aos cargos e funções segundo os méritos próprios é uma exigência de esquerda, e não só liberal, já que o socialismo não
triunfará enquanto os partidos e os movimentos socialistas forem dirigidos por uma oligarquia gerontocrática, cujos membros, saídos das classes médias instruídas, continuarão a cooptar os seus próprios sucessores de acordo com o modelo descrito por Roberto Michels (4).
Se se quer que os trabalhadores e os intelectuais, enérgicos
e politicamente formados, cheguem aos postos de direcção, é
preciso que possam dispor de espaço suficiente para desenvolver os seus talentos e gerir as suas carreiras. Em geral, a visão
que Marx tinha da autodeterminação individual e colectiva precisa (ainda que o próprio Marx não tenha percebido esta exigência) da existência de um espaço preservado, dentro do qual as
escolhas reais possam ser efectuadas. Mas um espaço semelhante só pode existir se a riqueza e o poder ali se encontrarem
contidos e limitados. Com efeito, a sociedade é composta de
um só determinante, pelo menos nisto: as suas diversas componentes têm em comum um ar familiar, reflexo aparente de uma
determinação interna e genética (no sentido sociológico e não
biológico). Porém, esta semelhança deixa um espaço suficientemente amplo para os equivalentes sociológicos da rivalidade
fraterna, da cena do casal ou dos filhos emancipados que possuem o seu próprio apartamento. Desta maneira, os bispos criticam a política de defesa nacional, as universidades acolhem os
dissidentes extremistas, o Estado subsidia e regulamenta a actividade das empresas, etc. Em cada um destes casos, as instituições respondem a sua própria lógica na mesma medida em que

reagem às determinações do sistema. O livre jogo de cada Iógica interna só pode ser impedido por uma força tirânica, que
transgrida as fronteiras, passando por cima dos muros levantados pelo princípio da separação.
A melhor interpretação do liberalismo apresenta-o como
uma arma apontada contra uma tal transgressão. Contudo, o liberalismo seria desprovido de significado e a tirania seria uma
política supérflua se não existissem ou não pudessem existir
Igrejas e universidades independentes e Estados autónomos.
Ora eles podem existir e, em certos casos, existem efectivamente. O princípio da separação não é uma construção ilusória ou
fantástica; constitui uma adaptação necessária, tanto moral como politicamente, as complexidades da vida moderna. A teoria
liberal reforça e completa um processo de diferenciação social a
longo prazo. Gostaria de sublinhar que, embora os teóricos tenham frequentemente compreendido mal este processo, têm tido pelo menos o méritp de reconhecer a sua importância.
Os escritores marxistas têm tendência a negar a importância
deste processo. Segundo eles, não é mais do que uma transformação que não constitui nenhuma diferença substancial, um
acontecimento ou uma série de acontecimentos tendo como
quadro principal o mundo das aparências. Cada liberdade do liberalismo é irreal. Assim, a liberdade formal do trabalhador não
é mais do que uma máscara cobrindo a escravidão assalariada;
a liberdade religiosa, a liberdade de ensino, a liberdade de empreendimento, a autodeterminação e a intimidade não são mais
do que aparências que escondem a perseguição ou o reforço
da alienação: a forma é nova, mas o fundo é o mesmo.
A dificuldade de semelhante análise reside no facto de ela
não poder ser aplicada de nenhuma forma pertinente a experiência real da política contemporânea; ela não é mais do que
uma abstracção, um caso de obstinação teórica. Ninguém de
entre aqueles que viveram num Estado não liberal estaria prestes a aceitar esta desvalorização da amplitude das liberdades liberais. As "performances" do liberalismo são reais, mesmo se
incompletas. O seu reconhecimento no âmbito do pensamento
marxista é difícil, pois a adesão as noções de entidade orgânica
e de transformação estrutural adapta-se mal aos conceitos de
esferas distintas e de instituições autónomas. Porém, não sendo meu propósito efectuar tal adaptação, pretendo prosseguir
mais adiante pela via da crítica segundo a qual os liberais não
têm sido suficientemente formais na compreensão do seu próprio princípio. Acrescento que onde têm sido formais, foram
guiados por uma teoria inadequada e ilusória. Com efeito, como acontece com outras formas da vida social ou da acção política, o empreendimento liberal é susceptível de mais que uma
interpretação.

O princípio da separação não e só fonte de liberdade, é também gerador de igualdade. Voltemos aos exemplos com que iniciei a minha análise. A liberdade religiosa anula o poder coercivo das autoridades religiosas e políticas, dando lugar ao sacerdócio de cada crente. A liberdade de ensino torna possível teori-

camente, quando não sempre, na prática, a protecçao de universidades autónomas, dentro das quais é difícil pretender uma situação privilegiada para os estudantes, vindos de meios sociais
abastados ou aristocráticos. O mercado livre, quanto a ele, está
aberto a qualquer recém-chegado, sem consideração de crença
ou de raça. Os párias e os desclassificados podem deste forma
aproveitar as suas oportunidades e, ainda que com resultados
desiguais, é posta em causa a hierarquia social fundada na casta
e no sangue, assim como no próprio mérito. O facto de tomar em
consideração só as aptidões dos indivíduos, abre as oportunidades a pessoas com um mérito equivalente. Enfim, a noçao de intimidade pressupõe que se atribui um valor igual, do ponto de vista
das autoridades, a todas as vidas privadas: o lar comum e o palacio beneficiam da mesma protecçao.
Sob a égide do principio da separação, a liberdade e a igualdade vão a par e correspondem, de facto, a uma mesma definição Dir-se-á,desta maneira, que uma sociedade moderna, complexa e diversificada, é caracterizada pela liberdade e pela igualdade quando as separações erguidas são impermeáveis, impedindo que o êxito alcançado num determinado domínio social
fundamental seja válido noutro domínio, quer dizer, se o poder
político não governa a Igreja, nem a fé religiosa o Estado, etc. Se
bem que coacções e desigualdades subsistam no seio de cada
um dos dispositivos institucionais, elas não são muito preocupantes enquanto reflectirem a lógica das instituiçoes e das práticas próprias de cada uma destas esferas e só delas - ou ainda,
como já defendi, em "Spheres of Justice", os bens sociais, como
o saber, a saúde, a riqueza, os cargos públicos, forem distribuídos em função de uma visão compartilhada da sua natureza e
destino (5).
Contudo, frequentemente, as separações não resistem. O sucesso liberal tem sido proteger um número importante de instituições do poder político. Ele tem-se traduzido por uma limitação da
esfera de actividade do poder político. Os liberais estão prontos a
denunciar, do mesmo modo, como atentados a liberdade e a
igualdade, a repressão policial de uma minoria religiosa em nome
de uma verdade teológica, o fecho de empresas pequeno-burguesas em nome da planificação económica, ou o atentado a intimidade e a inviolabilidade dos domicílios em nome da moral, da
lei ou da ordem. De facto, têm razão ao reagir assim nestes casos
precisos. Mas estes não são os únicos casos, ou tipos de casos,
em que a liberdade e a igualdade estão ameaçadas.
E necessário estudarmos atentamente as formas que a riqueza económica, uma vez abolida a tirania, pode assumir, vindo a
tornar-se ela própria tirânica. A limitação do poder é um resultado do princípio da separaçao, mas este êxito pode abrir o caminho ao poder privado. A noçao de poder privado, tal como é definido pelos teóricos da ciência política, está na origem da crítica
do liberalismo formulada pela esquerda. A fronteira entre a comunidade política e a sociedade civil foi traçada de maneira a estabelecer uma demarcação,entre o exercício de decisões coercivas e o livre intercâmbio. E aqui que se encontra a origem da
abolição da venalidade dos cargos, da transferência em benefício do Estado, das prerrogativas de justiça e de mobilização militar, originalmente detidas pelos feudais. Encontramos igualmen-
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te a interdição aos agentes do Estado de interferirem nas transacções sobre o mercado. Mas isto seria fazer-se uma ideia errada da sociedade civil ou então dar mostras de uma sociologia
medíocre, ao afirmar de rompante que o mercado é caracterizado unicamente pelo livre intercâmbio e que a coerção não joga
aí qualquer papel.
O sucesso do mercado atinge os limites do mercado (livre)
de três maneiras estreitamente relacionadas entre si. Em primeiro lugar, as flagrantes desigualdades de riqueza geram a
sua própria forma de coerçao, permitindo um número reduzido
de intercâmbios formalmente livres. Em segundo lugar, algumas manifestações do poder do mercado, em estruturas como
as grandes empresas, geram modalidades de direcção e de
obediência nas quais mesmo as modalidades de intercâmbio
vêm a ser muito parecidas com as do poder político. Em terceiro lugar, uma grande riqueza, da mesma maneira que a propriedade ou o controle das forças de produção, transforma-se
facilmente em poder, no sentido mais estrito do termo: assim, o
capital faz frequentemente apelo, e com êxito, ao poder de
coerçao do Estado (6).
O problema aqui não é tanto uma falta de firmeza quanto um
erro de percepção. Os teóricos liberais não viram, literalmente, a
riqueza individual e a potencialidade dos conglomerados enquanto forças sociais dotadas do seu próprio peso político, distintas do seu valor no mercado. Tinham tendência a instaurar
um mercado livre e pensavam que opor-se ao intervencionismo
estatal e libertar os empreendedores seria suficiente. Contudo,
um mercado livre, (relativamente) protegido das três formas de
coerção que acima referi, necessita de uma estrutura positiva. O
livre intercâmbio não se mantém por si só; precisa de ser apoiado por instituições, regras, costumes e hábitos.
Façamos, por um momento, a analogia com a religião. O
princípio da separação tem agido contra as teocracias, não só
deslegitimando a Igreja, mas privando-a de riqueza e de poder.
Todavia, não o fez em nome único da fé privada, mas também
em nome do autogoverno das congregações. O congregacionismo não é de maneira nenhuma o Único arranjo institucional
na separação da Igreja e do Estado, mas é a forma estrutural
mais adequada e a melhor para consolidar a separação. Na esfera económica, o princípio da separação deveria funcionar tanto contra o capitalismo de Estado quanto contra o Estado capitalista, mas não será eficaz se não for acompanhado de despossessões e desconcentrações e se não for adoptado nenhum hábito cultural apropriado no âmbito da esfera económica. A parte
económica simétrica da liberdade de consciência é o espírito de
empreendimento individual, a do autogoverno das congregações é a propriedade cooperativa.
Sem despossessão e sem propriedade cooperativa, o mercado terá tendência a desviar-se do princípio da separaçáo: novas conexões entre os domínios separados restabelecem-se então rapidamente. Como já tive ocasião de o indicar, trata-se de
conexões estabelecidas entre o Estado e o mercado, mas actualmente provindas deste último mais do que do próprio Estado, e que são indiscutivelmente potentes e profundas. Uma riqueza incontrolada, ilimitada, ameaça, de resto, todas as institui-

ções e as práticas da sociedade civil: a liberdade de ensino, os
cargos e as funçóes atribuíveis pelo mérito, a igualdade dos "lares" e das casas senhoriais. Ninguém pode duvidar da convertibilidade da riqueza em poder, privilégio e posição; ainda que seja menos evidente e mais insidiosa que a coerção do Estado.
Mas onde estão os muros que cercam o mercado? Provavelmente eles já existem, em princípio, mas só serão reais e terão
eficácia quando os poderes privados forem socializados, de
acordo com o modelo da socialização das Igrejas, quando foram restituídas aos fiéis. A democracia religiosa deve encontrar
o seu equivalente na democracia industrial. Não tratarei contudo
aqui de definir quaisquer acordos institucionais. Eles existem, de
facto, numerosos, compatíveis com as duas condições cruciais:
que não haja lugar para um poder económico que estabeleça e
determine a política, da mesma maneira que náo há para os prelados que reclamam um braço secular.
Esta analogia entre o religioso e o político permite-nos vislumbrar um liberalismo viável, a saber, um liberalismo fundado
numa fusão com o socialismo democrático. Mas trata-se sempre
de um socialismo democrático de natureza liberal, que não requer a abolição do mercado (não mais do que a da religião),
mas antes uma relegação do mercado para o seu próprio espaço. Se tomássemos o exemplo do socialismo liberal, em que o
Estado exerce um controle total da vida económica, o mesmo
imperativo agiria de maneira inversa, não para confinar o mercado, mas pelo contrário para restabelecer a sua independência
face ao poder político. Desta forma, nos Estados Unidos, a princípio da separaçáo necessita da limitação e da transformaçao
do poder vindo da concentração. Pelo contrário, na URSS, o
mesmo princípio precisaria, entre outras coisas, da libertação da
empresa individual.

A justiça distributiva depende essencialmente da definição
destas fronteiras. Como traçar o mapa do mundo social de
modo que a Igreja e a escola, o Estado e o mercado, a administração e a família, encontrem cada qual o seu lugar justo?
Como proteger os artesãos destes pilares institucionais das intrusões tirânicas dos poderosos, dos ricos, dos bem-nascidos
e do resto?
Historicamente, os liberais adoptaram, como fundamento da
sua filosofia, uma teoria do individualismo e dos direitos naturais. Estabeleceram limites a fim de garantir a segurança e a livre actividade do indivíduo. Assim concebido, o princípio da separação aparece como um projecto muito radical: faz emergir
um mundo onde cada pessoa, cada indivíduo, homem ou mulher, está separado dos outros. Daí a afirmação de Marx: "Os assim chamados 'direitos do homem' não são mais do que os do
homem egoísta, separado do resto dos homens e da comunidade." No processo de separação, a autonomia institucional não é
mais do que um meio, em nenhum caso um fim. A finalidade é o
indivíduo livre no círculo dos seus direitos, protegido de toda a
interferência externa. De uma maneira ideal, a sociedade liberal
não é mais do que uma simples confederação de tais círculos,

que se mantêm unidos por toda uma série de conexões tangenciais ou por verdadeiras intersecções, voluntariamente estabelecidas por cada um dos membros (7). Igreja, escola, mercado e família não são mais do que os produtos de acordos individuais;
eles só têm valor em função desses acordos e, ao mesmo tempo,
estáo sujeitos aos cismas, retiros, anulaçóes e divórcios. A liberdade religiosa é o direito de todo o indivíduo a adorar o seu deus
(o pronome pessoal singular é muito importante), em privado ou
em público, da maneira que melhor entender e em companhia
das pessoas da sua eleição. Assim, não tem nada a ver com a natureza doutrina1 e institucional da religiosidade judaico-cristã em
particular. Da mesma forma, a liberdade de ensino não tem especialmente a ver com a Universidade enquanto instituição: para cada indivíduo ela significa somente o direito a estudar, a discutir e
a dar ouvidos aquilo que Ihes agrada. E assim se pode compreender da mesma maneira todas as outras liberdades.
A adesão individual é, de facto, um fundamento importante
das nossas instituições e os direitos naturais estão na base das
nossas liberdades. Contudo, assim consideradas, juntas, sem outra precisão, estas duas noções constituem uma má sociologia.
Não oferecem de maneira nenhuma um esquema explicativo da
coesão social, tal como não explicam de que modo cada indivíduo
vive, de facto, a sua vida, beneficiando dos seus próprios direitos
no seio de instituições efectivas. O objectivo consignado pelo liberalismo ao princípio da separação, a saber, cada um no seu próprio círculo, está fora de alcance. Seria, assim, absurdo imaginar
um indivíduo que, por ele próprio, escolhesse permanecer a margem de todas as instituições e de todas as relaçóes, se isso lhe
agradasse, e que determinasse por si só o momento de entrada
nestes esquemas: semelhante indivíduo não existe, nem pode
existir, nem é concebível em qualquer universo social que seja. Já
escrevi algures (8) que se pode entender as pressões a que se
submete uma pessoa, estudando a sua biografia, a história das
suas relações e as suas escolhas. Tinha razão entao, mas unicamente porque considerava que toda a história pessoal fazia parte
da história social, porque tinha consciência de que os biógrafos
não e,ram independentes do seu próprio contexto. O indivíduo não
cria as instituições em que participa, náo mais do que determina
inteiramente as suas responsabilidades e as obrigações que assume. O indivíduo vive no seio de um mundo que não fez.
O herói liberal, que é o autor de si próprio e dos seus papéis
sociais, náo é mais do que um mito: é incarnado pelo Coriolano
de Shakespeare, esse guerreiro aristocrático, verdadeiro anticidadão que afirma em vão "viver como se ele próprio fosse o autor
dos seus dias, sem se reconhecer nos seus semelhantes" (9). Esta reivindicação, transformada em ideal filosófico e em política social, compreende implicações terríveis: ela é, de facto, desmesuradamente destrutiva e pode conduzir a extremos como as recentes considerações sobre o direito das crianças se divorciarem dos
seus pais e vive-versa. Mas trata-se de um individualismo exacerbado que não pode resistir muito tempo a crítica: o herói liberal é
mais importante como postulado sociológico do que como ideal
filosófico. Abre o caminho a descrições fictícias da Igreja, da escola, do mercado, da família, como se se tratasse de instituições
criadas inteiramente pela acção voluntária dos indivíduos.

Esta ficçao tem um uso táctico: permite regular a interferência
do Estado na vida das instituiçóes, já que o Estado é coercivo por
natureza, e permite ignorar as outras formas de interferência,
mais subtis (compreendida a limitação do Estado que defini como
"poder privado"). Mais concretamente, esta ficçao limita as utilizaçóes do poder político e absolve o dinhgiro, no sentido em que,
contrariamente ao poder que ganha força, o dinheiro compra, e
isto, em virtude de uma transacção que aparece como um acordo
concluído entre indivíduos. Com efeito, trata-se frequentemente
de algo diferente, como podemos observar se colocarmos a transacção no seu contexto e examinarmos os seus móbiles e os
seus efeitos. Seríamos levados entao a concluir que, assim como
existem coisas que o Estado não pode fazer, devem existir coisas
que o dinheiro não pode comprar: os votos, as funções, as discussões do júri, o acesso a universidade - para todas estas coisas é relativamente simples -, mas também os diferentes tipos
de influência nacional e de dominação local que estão associados ao controle do capital. Contudo, determinar os bons limites
necessita de uma compreensão da vida institucional mais complexa do que o individualismo liberal pode oferecer.
Igreja, escola, mercado e família são instituições sociais cada
qual com uma história particular. Estas instituições assumem formas diferentes conforme as sociedades em que são estudadas,
reflectindo ideias diferentes sobre a fé, o saber, os serviços e as
obrigaçóes da civilidade. Em nenhum caso aparecem inteiramente determinadas pela vontade e acordos individuais, pois estes acordos existem só em função de determinados conjuntos de
regras, de costumes e de formas de cooperação que os condicionam. Este Estado de facto tem como consequência uma definição do princípio da separação, que não aparece mais como
fundado ou garantido pela separação e independência dos indivíduos (que é um fenómeno biológico e não social), mas pela
complexidade da sociedade. Desta forma, não são os indivíduos
que se separa, mas sim as instituições, as práticas e as relações
de todo o tipo. As fronteiras que traçamos separam e rodeiam a
Igreja, a escola, o mercado e a família e não qualquer um de
nós. O objectivo final deveria ser não a liberdade do indivíduo
solitário, mas aquilo que poderíamos chamar "a integridade institucional". Os indivíduos deveriam ser efectivamente livres, e de
diversas formas, mas separá-los dos seus semelhantes não Ihes
alcança a liberdade.
A independência do indivíduo parece, portanto, mais fundamental que as instituições ou as relações sociais: ela oferece um
alicerce mais firme a filosofia política e social. Quando nos baseamos no indivíduo, é ao menos o ponto de vista de um liberal, partimos do fundamento último. Mas este escalão pertence invariavelmente ao universo social: é sempre questão de um indivíduo
em sociedade e não de um indivíduo em si. Ninguém jamais viu o
indivíduo em si e inventar um seria uma tarefa esgotante e sem
dúvida estéril. Não nos consideramos nós próprios como desconhecidos uns dos outros, como estrangeiros, solitários. Seria até
difícil imaginar o que poderia significar a liberdade para tais indivíduos. Os homens e as mulheres são livres quando vivem em instituições autónomas. Seria melhor tomar como modelo a imagem
de um Estado livre - nem uma colónia nem uma terra de con-

quista -, um Estado governado por forças internas e não dirigido a partir do exterior. Os cidadaos de tal Estado não seriam livres mais do que num certo sentido, um sentido, contudo, precioso, como bem sabem todos aqueles que já sofreram uma invasão militar. Diremos destes habitantes que só são livres em toda a amplitude do termo se viverem num Estado internamente livre (precisaremos mais tarde esta noção), se participarem na vida de Igrejas livres, de empresas livres, etc. A liberdade é aditiva, é a soma das liberdades que existem em cada domínio definido, e devemos compreender quais são estes domínios se
queremos defender os direitos que Ihes são inerentes. De maneira análoga, cada liberdade particular supõe uma forma particular de igualdade ou, mais precisamente, uma ausência particular de desigualdade. Nem conquistadores nem súbditos, nem
crentes nem infiéis, nem mestres nem discípulos: a soma destas
ausências constitui a sociedade igualitária.

Numa perspectiva liberal, o problema para os indivíduos
não é tanto serem livres dentro do Estado como serem livres
face ao Estado. E assim que são protegidos contra o poder
político, analisado como o monopólio da força física e percebido como uma ameaça exorbitante a pairar sobre o indivíduo
solitário. Em contrapartida, se nos colocamos ao nível das instituições, damo-nos conta de que o próprio poder político necessita de uma protecção, não só contra uma intervenção estrangeira, mas também contra uma ingerência interna. O Estado não é livre quando o poder é confiscado e explorado pelos
membros de uma família, pelo clero, pelos burocratas ou por
cidadãos com dinheiro. Um controle de Estado dinástico, teocrático, burocrático ou plutocrático conduz a tudo menos a liberdade e a igualdade. De uma maneira razoável, pode-se
pensar que uma meritocracia teria os mesmos efeitos, embora
eu creia que nunca tenha existido. Comparadas com a família,
com a administração, com a Igreja e com as corporações, as
universidades e as escolas de aprendizagem parecem de facto
relativamente débeis e desarmadas, apesar da eventual politização dos seus membros.
Um Estado livre numa sociedade complexa está separado
do resto das instituições a fim de estar nas mãos dos cidadaos
no seu conjunto, da mesma forma que uma Igreja livre deve estar nas mãos dos seus fiéis, uma universidade livre governada
pelos universitários e pelos estudantes, e uma empresa nas
mãos dos seus operários e dirigentes. Assim, os cidadãos são
livres dentro do, Estado na mesma medida em que são livres face ao Estado. E de facto enquanto crentes, investigadores, empresários, trabalhadores, pais de família, etc., e não enquanto cidadãos, que são livres face ao Estado; são iguais no que diz
respeito a aplicação da lei e não só perante a lei.
O princípio da separação permite separar os dispositivos
sociais. Mas, de forma flagrante, não consegue nem pode vir a
conseguir estabelecer uma separação absoluta, pois tal separação tornaria impossível a própria existência da sociedade. Ao
escrever em prol da separação religiosa que defendia, John
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Locke afirmava, por exemplo, que "a Igreja é uma instituição
absolutamente separada e distinta da República. As suas fronteiras estão definidas e são intangíveis". Trata-se, contudo, de
uma pretensão excessiva, que reflecte mais uma teoria da
consciência individual do que um estudo das Igrejas e práticas
religiosas. Aquilo que acontece num domínio institucional tem
influências em todos os outros. As mesmas pessoas povoam
os diferentes domínios e partilham uma cultura e uma história
comuns, nas quais a religião pode jogar um papel mais ou menos importante. O Estado, enquanto agente e defensor da separação, tem, de resto, uma influência inegável no projecto do
mapa social. Não seria tanto um guarda nocturno que protegeria os indivíduos da coerção e de qualquer atentado a integridade física, mas mais o construtor e o defensor das fronteiras; o
Estado é responsável, entre outras coisas, pela independência
das famílias, das universidades, das Igrejas, em relação a qualquer interferência tirânica. Se, como deve ser, os membros
destas instituições tentam, eles próprios, defender-se da melhor maneira que podem, o seu último recurso em caso de
ameaça reside no apelo ao Estado, e isto ainda permanece válido no caso em que a ameaça vem do próprio Estado. Os indivíduos fazem então apelo a uma administração, contra outra,
recorrem a um ministério contra outro, ou apelam a comunidade dos cidadãos contra o poder na sua totalidade.
Uma das formas de se pronunciar sobre as acções do Estado é considerar a sua capacidade de assegurar a integridade
das diferentes instituições sociais, incluindo a integridade do
próprio Estado. Tomemos o exemplo limitado das garantias e
regulamentos de segurança. A máxima "caveat emptor", o
comprador tome cuidado, é, como já vimos, uma das regras do
mercado, mas não cobre mais do que um certo tipo de riscos.
Tem a ver com a escolha ("Não estou assim tão chique como
imaginava com os meus novos vestidos"), com a frustração
("como as colunas dos jornais diziam que este livro era 'acessível a todo o leitor inteligente', comprei-o, mas não compreendo
nada") e até com riscos conhecidos e previsíveis ("Estes cigarros são nocivos a saúde"). Vestidos, livros e cigarros são, sem
sombra de dúvida, bens mercantis. Mas a cláusula de prudência não se estende só aos níveis desconhecidos e imprevisíveis, nem aos riscos colectivos - como, por exemplo, os da
poluiçáo do ar pelos automóveis ou os do próprio meio de
transporte. O grau de risco que assumimos nas auto-estradas
ou no nosso ambiente quotidiano constitui o objecto de decisões políticas; é da competência do Estado e dos cidadãos,
não dos vendedores e compradores no mercado. Pelo menos
se se segue a acepção comum de Estado e de mercado, tal como eu a entendo. O princípio da separação vem a ser um princípio se consegue delimitar a linha que separa o risco de decepção do risco de catástrofe.
Porém, este princípio ao ser posto concretamente em prática está sempre sujeito a controvérsia; levanta então problemas
de informação e de interpretação. O que é que está em jogo
num regulamento semelhante, num dispositivo institucional semelhante? E qual é a lógica interna deste propósito? Estas
questões devem promover o debate, para cada regulamento e

para a organização geral do Estado. O princípio da separação
não é um princípio esotérico, mas sim uma actividade comum.
Os liberais, contudo, nem sempre têm reconhecido este carácter comum. Como os direitos individuais estavam em causa,
confinaram a sua apreciação, a sua definição e a sua aplicação
prática a um círculo restrito de filósofos ou de juizes. Com efeito, são os tribunais e conselhos de justiça que definem o círculo
dos direitos individuais (10). Em contrapartida, quando a tónica
é posta nas instituições, nas práticas e nas relações sociais, modifica-se o nível da apreciação, da definição e a execução do
princípio da separação: ele é entáo socializado. Crentes, universitários, trabalhadores, estabelecem e defendem as separações;
depois, os cidadãos, em última instância, confirmam-nas por decisão política. O liberalismo transforma-se finalmente em socialismo democrático quando o mapa da sociedade está socialmente definido.
O que acontece então se alguma maioria desconhece ou
transgride a autonomia de tal ou tal instituição? Trata-se de um
risco inevitável da democracia. Como as fronteiras não possuem
o carácter claro e distinto que Locke Ihes atribuía, elas podem ser
estabelecidas aqui e ali de maneira errada. As fronteiras entre a
política e a economia foram, há muito, mal traçadas: sofremos,
assim, de um abuso de poder por parte do mercado. Devemos,
portanto, reconsiderar estas fronteiras e combater democraticamente a fim de obter a sua redefinição. Os resultados que obteremos talvez nunca sejam satisfatórios; tendo em consideração o
carácter móvel dos Estados e dos mercados, deveremos fazer revisões incessantemente. Discussóes, reivindicações e lutas não
têm, portanto, um fim previsível.
O que acontecerá entáo se os tiranos tomam o controlo de
tal ou tal Igreja, universidade, empresa ou família? Michel Foucault afirmava recentemente que uma disciplina obscura e minuciosa tinha sido estabelecida em toda uma série de instituições,
e que era da autoria de elites internas de especialistas, invocando um conhecimento científico e excluindo assim os políticos
(ti). Parece-me que exagera o êxito destas elites e a sua capacidade de manter a sua disciplina sem recorrer ao poder do Estado. E só no seio de Estados autoritários que a "sociedade disciplinária" de que fala, violando sistematicamente a integridade
das diferentes instituições, é mais susceptível de se manifestar.
Entre nós, os riscos são de uma outra natureza; são os das reivindicações profissionais e os da sua inflação, da corrupção interna, dos privilégios burocráticos, dos medos populares ou da
passividade. Todos estes riscos estarão sem dúvida contidos enquanto as diferentes instituições estiverem socializadas, os seus
participantes forem mais ou menos iguais e nenhum grupo de
crentes, de investigadores ou de proprietários tiver a possibilidade de se apropriar do poder. Se os homens e as mulheres estão
satisfeitos com os papéis que desempenham, serão capazes de
respeitar as fronteiras que os limitam. Eis aqui a forma socialista
que assume a esperança liberal de que os indivíduos, em segurança no círculo das próprias actividades, não passem por cima
do dos outros. Esta esperança é ainda problemática, mas é mais
realista: pois o indivíduo no seu único círculo é solitário; a vida
das instituições é mais intensa e mais satisfatória.

NOTAS

(1) J. E. Neale, "Queen Elizabeth", Nova lorque, Harcourt Brace Jovanich, 1934.
(2) As isenções do serviço militar são talvez uma visão moderna destas
liberdades medievais. Trata-se de uma confusão entre o Estado e a
Universidade, não porque a liberdade universitária seja obstruída,
mas porque um princípio político (a igualdade dos cidadãos face ao
alistamento) é negado.
(3) O princípio da separação é uma questão importante para o liberalismo contemporâneo, como o mostra o exemplo de Rawls, na Teoria
da Justiça. Os seus dois princípios, afirma, "pressupóem que a cultura social possa ser dividida em duas partes mais ou menos distintas,
o primeiro princípio aplica-se a primeira, o segundo a outra. Eles separam os aspectos da questão social que dizem respeito a igualdade
na liberdade e a cidadania daqueles que estabelecem e especificam
as desigualdades sociais e económicas". In "Théorie de Ia justice",
Le Seuil, 1987, p. 92. Rawls retraça assim a antiga linha que separa o
Estado e o mercado de uma forma diferente da que eu aqui proponho.
(4) Roberto Michels, "Les Partis politiques", Flammarion, col. Champs.
(5) M. Walzer, "Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality",
Nova lorque, Basic Books.
6) A melhor adaptação recente sobre a transformação do poder do mercado em poder político encontra-se em Charles E. Lindblom, "Politics
and Markets", Nova lorque, Basic Books, 1983.
(7) Não insisto aqui nos "pluralistas" de princípios do século, considerados por alguns como liberais, mas cujos argumentos não alcançaram
nunca a dignidade filosófica da doutrina dos direitos individuais.
(8) "Obligations: Essays on Disobedience, War and Citizenship", Cambridge, Harvard University Press, 1970, p.10.
(9) "Coriolano", acto V, cena 3.
(10) A propósito da justiça no papel da defesa dos direitos, ver Ronald
Dworkin, "Taking Rights Seriously", Cambridge, Harvard University
Press, 1977.
(1 1) Ver M. Foucault, "Surveiller et punir. Naissance de Ia prison", Gallirnard, 1975. Os argumentos de Foucault são mais convincentes
quando fala de prisóes, de hospitais e de asilos, onde os sujeitos,
submetidos a disciplina, se acham física, civil ou mentalmente dependentes, do que quando fala de escolas e fábricas.
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I E ABSOLVO,
François Schlosser*

A reconciliação e o perdão ganham terreno
na vida internacional. Neste fim do século XX,
é a ideia mais subversiva que os homens
encontraram para sobreviver.
* Redactor-chefe da revista "Le Nouvel Obse~ateur".
Texto publicado in "Le Nouvel Obsewateur", "dossier" "Enquête sur le Pardon",
n 1433,23-29Abril 1992. Traduçao de Vera Constantino.

Paul Celan, poeta de língua alemã, talvez o maior do pósguerra, era filho de pais judeus da Roménia, mortos nos campos
de onde ele próprio escapou. Um sobrevivente. Uma figura da
Europa. Dolorosamente votado ao que outros tinham declarado
impossível: escrever poemas depois de Auschwitz. Porque será
que, vivendo em França, quis, em 1967, essa surpreendente viagem a Floresta Negra, para lá encontrar um homem que, a despeito de tudo, não podia impedir-se de admirar, Martin Heidegger,
grande filósofo, mas antigo nazi? Que palavra esperava, em vão,
dele? Nunca o disse. Philippe Lacoue-Labarthe,seu melhor intérprete, adivinha-o: "Qualquer coisa me diz que é a palavra mais
humilde, e a mais difícil, essa palavra que todo o Ocidente, no seu
'pathos' da redenção, nunca pôde pronunciar, e que nos resta
aprender a dizer, pois de outra forma seremos nós a soçobrar: a
palavra perdão."
Paul Celan, que escrevera "a morte é um mestre vindo da Alemanha...", atirou-se ao Sena numa manhã de Primavera, em
1970. Nunca se saberá se a ausência de verdadeiro arrependimento dos carrascos ou a impossibilidade do perdão por parte da
vítima desempenharam algum papel nesta escolha solitária e trágica. O mesmo debate, racionalmente insolúvel, não deixou a
muitos outros.senáo a via do desespero.
Esta está evidentemente vedada aos povos, as nações, aos
estados. Eles estão submetidos as exigências categóricas da sobrevivência. A "política realista" pode impor o perdão dos crimes
mais monstruosos. Como a China hoje. Ela tem tanta necessidade do dinheiro japonês que espera a visita do imperador nipónico
como o Messias. E, para acelerar a sua vinda, promete "não abordar certas questões delicadas". Trata-se apenas de 20 milhões de
morfos deixados atrás deles, em 1945, pelos arquitectos da Grande Asia. Tal como, ontem, os aliados ocidentais. Após um rápido
processo de Nuremberga, branquearam uma Alemanha que, para além de alguns intelectuais desprezados pelo vulgo, não manifestava então nenhum sinal de arrependimento. Havia urgência
em reuni-laas brigadas de luta contra o comunismo.
Nem todas as reconciliações são assim táo interesseiras. É perfeitamente evidente que uma exigência moral superior inspira os
passos de um Vaclav Havel ao solicitar perdáo para os sofrimentos
infligidos aos alemães dos Sudetas, expulsos da Checoslováquia
depois da Guerra. E o grande murmúrio de perdão que percorre a
Europa e uma parte do Mundo, desde o fim da guerra fria, responde sem dúvida a outras preocupações que não a procura de um
benefício imediato.Assim, importaver isso mais de perto.
A questão do perdão põe-se de forma urgente nos países que
acabam de se libertar de um regime comunista. Eles estão dilacerados entre opções contraditórias. O respeito pelas vítimas da
opressão exige que os culpados sejam punidos. Mas quem são
os culpados? Qual é exactamente o crime a punir? Uma reconciliação imediata e o esquecimento do passado não abririam de um
modo mais seguro e mais económico uma via para a indispensável coesão nacional?
A Roménia foi o país mais severo com os antigos dirigentes.
Mas é também ela quem tem menor êxito, até ao presente, em
ultrapassar o seu passado. A democracia começa mal quando é
introduzida por um processo viciado e uma execução sumária.
Nos países vizinhos tacteia-se com prudência. Na Bulgária corre

um processo contra Jivkov por corrupção e abuso de poder. Mas,
em qualquer outro lugar, a maioria dos dirigentes do antigo regime está em liberdade. Na Polónia, concluiu-se em 1989 uma espécie de compromisso histórico: os comunistas partem na ponta
dos pés e, em troca, apaga-se o passado. Nada de caça às bruxas, nada de mergulhar nos arquivos. A paz civil antes de tudo.
Sem dúvida que a Igreja polaca tinha todo o interesse nesta solução de sabedoria. A sua longa coabitação com o regime de Varsóvia era balizada por compromissos, muito mais que a da Igreja
protestante com o antigo regime da RDA, que tanta tinta e Iágrimas faz hoje correr na Alemanha.
Na Checoslováquia, a ideia do perdão tem menos sucesso e a
violência dos partidários da "descomunização" é muito mais forte
que noutros lados. Havel pregou uma via mediana: justiça para as
vítimas, mas nada de recurso a vingança, gerando novas injustiças. Lembrou que há muito menos inocentes do que se crê e sugeriu a ideia de uma certa corresponsabilidade de todos naquilo
que aconteceu. Ele aceitou mal a lei de "lustração" votada pelo
Parlamento checoslovaco, que institui interdições profissionais para categorias inteiras da população. Dissidentes, que sofreram do
regime e lutaram contra ele, mas que pertenceram ao Partido num
certo momento do seu itinerário pessoal, estão também condenados ao pelourinho.
A vindicta contra os dissidentes não é inocente. Em todos os
países do Leste surgiram magotes de "novos políticos" que não se
haviam empenhado no regime precedente - nem pró nem contra
- como a maioria da população. Eles têm maior aversao aos dissidentes que a quaisquer outros, porque, como diz o polaco Adam
Michnik, numa discussão com Havel, "os dissidentes são uma espécie de remorso para os homens que são conformistas e praticam
doravante a retórica da descomunização". As derrapagens desta
retórica conduziram o Parlamento de Praga a adoptar uma disposição que criminaliza a "propagação do comunismo" ao mesmo nível que a do fascismo. Será necessário queimar as obras de Marx e
proibir a leitura de Rosa Luxemburgo?
Com esta tendência, o debate sobre a culpabilidade, a justiça e
o perdão toma uma direcção perigosa. Pondo em pé de igualdade
comunismo e nazismo, abre-se a porta a todas as confusões. E, no
termo do caminho, arrisca-se a um parto monstruoso: o da banalização, depois o da reabilitação, daquele outro passado que continua a pesar tão duramente na memória da Europa, o nazismo. Na
Lituânia, começou-se por reabilitar a toda a força aqueles que foram
condenados pelos comunistas, aí incluídos os colaboradores dos
nazis que foram, nesse país, os mais ferozes exterminadores dos judeus. A Croácia encetou um "flirt" apoiado no fantasma do sinistro
nazi local, Ante Pavelitch, e, na Eslováquia, sobressaem aqui e ali os
retratos de mons. Tiso, um outro fantoche sangrento de Hitler. Para
quando a reabilitação dos grandes combatentes do anticomunismo
que foram Pilsudski na Polónia, Antonescu na Roménia, Horthy na
Hungria?E porque não os generais da Wehrmacht?
Porque é na Alemanha que uma tal derivação terá a mais pesada das consequências. Por certo, logo a seguir a queda do regime
de Berlim Oriental, tudo começou com as melhores intenções do
mundo. Os alemães, que tinham já fracassado uma primeira explicação sobre o seu passado - ou que tinham esperado quase 40
anos antes de se preocuparem verdadeiramente com isso -, que-

riam desta vez mostrar-se exemplares no tratamento do totalitarismo. De onde a abertura dos arquivos da polícia política, a Stasi.
Nao para desencadear a vingança, mas para tentar clarificar o passado, esuaziar o abcesso, e responder as reivindicações justificada dos opositores e das vítimas.
Fóruns pungentes são organizados nas grandes cidades da
antiga Alemanha de Leste, pondo face a face vítimas e carrascos.
Batathóes de Rioriadores e de juristas debulham a história e a
prática política e jurídica do regime, para fazer o balanço exacto
desses crimes. Mas, muitas vezes, neste psicodrama que deveria
ser redentor, as pessoas do Ocidente radiam boa consciência, enquanto oç seus oompatriotas do Leste se curvam sob as suspeitas.
E o debate nacional sobre a clareza extravia-seaqui e ali numa profunda confusão. Simplesmente porque se esqueceu que o regime
de Honecker não era ainda assim assimilável ao de Hitler. Não há
genocídio a censurar aos antigos mestres de Berlim Oriental, nada
de montanhas de cadáveres nem de guerra de agressão. Faz-se a
caça a Honecker "da maneira que se deveria ter feito a Eichmann",
explica um universitário alemão. Só que não foi a Alemanha que fez
a caça a Eichmann. Para os alemaes, o verdadeiro problema do
domínio do passado está ai.
Os crimes cometidos pelo regime da antiga RDA encontrarão
os seus juízes e será necessária uma boa dose de perdão para tornar a coabitação possível entre os ex-colaboradores da Stasi e as
suas vítimas. Mas o acerto de contas deste totalitarismo não chega
para apurar as facturas do precendente. Foi preciso aguardar os
anos 60 e o debate sobre a prescrição dos crimes nazis na Alemanha para que se iniciasse um verdadeiro trabalho de memória. Foram os jovens da segunda geração que, em 1967-68, puseram,
maciçamente, os seus pais no banco dos acusados. Mas os processos de criminosos nazis desembocaram, quase todos, em veredictos escandalosos. Uma Alemanha que não se arrependia concedia generosamente o perdão aos seus maiores criminosos. As
frases terríveis de Vladimir Jankelevitch ressoaram então: "O arrependimento alemão chama-se 'Estalinegrado', chama-se 'romper
das linhas de Avranches', chama-se 'derrota'." E este homem em
cólera, que assume a sua recusa de perdoar, lembra que, sem os
blindados de Jouklov e de Patton, "a Alemanha seria ainda hitleriana e o nazismo triunfante reinaria em toda a Europa, sobre as cinzas dos mártires". Não há nenhuma resposta coerente a esse grito.
Willy Brandt, ajoelhando-se no gueto de Varsóvia, acabou pelo
menos por quebrar o tabu do silêncio. Produziu-se uma tomada de
consciência, a culpabilidade alemã foi proclamada até nos discursos dominicais e começou um trabalho da memória. Mas a interpretação do crime de Auschwitz, cujo carácter específico levámos
tanto tempo a perceber - tinha até escapado aos juízes de Nuremberga -, é constantemente posta em questão. Após a reviravolta política de 1982 e o retorno da direita ao poder, as vozes que
exigiam sempre mais clareza sobre o passado nazi são, uma vez
mais, abafadas por aquelas que gritam "Basta!", considerando que
chegou a hora de passar uma grande esponja por cima.
Em 1986, na "querela dos historiadores",os partidários da relativização dos crimes do nazismo sobem a tribuna. Uma vez mais
são os crimes de Estaline, "crimes providenciais", diz ironicamente
Vladimir Jankelevitch, que vão fornecer o álibi: Hitler fez Auschwitz
apenas como reacção ao Gulag com que Estaline ameaçava a Eu-

ropa. A cruzada hitleriana contra os judeo-bolcheviques tornarase uma guerra de autodefesa e a Wehrmacht, que tinha devastado a Europa, aparecia como guarda avançada da defesa do Ocidente contra o comunismo. Auschwitz, nesta grande mexida domestica geopolítica, adquiria a dimensão de um "pormenor" da
história. O novelo era demasiado grosso e os "novos historiadores" viram-se obrigados a bater em retirada. Mas só na aparência.
A partir de 1989, a queda do Muro de Berlim, depois a vitória definitiva sobre o comunismo, levam nova água ao seu moinho. Os irredutíveis saboreiam o seu triunfo: não tinham razão, mesmo com
Hitler, em combater o comunismo?
O filósofo Jurgen Habermas sublinha que hoje alguns recomeçam, o mais tranquilamente do Mundo, a avaliar os benefícios
da modernização suscitada pelo nazismo para os deduzirem ao
montante dos seus crimes contra a humanidade. E Habermas,
desiludido, confessa que prefere ainda os que se contentam em
pôr no mesmo pé as "duas ditaduras", a de Hitler e a de Berlim
Oriental, aos que explicam, subtilmente, que no fim de contas o
nazismo era uma forma mais civilizada de exercício do poder do
que o comunismo.
Sem dúvida que estas ambiguidades da "des-stasificação" da
antiga Alemanha de Leste nada retiram ao mérito dos oficiais alemães que reconhecem desde há vários anos a culpa alemã por
Auschwitz e pela II Guerra Mundial. "E preciso nunca esquecer,
recalcar ou minimizar os crimes que foram cometidos pelos alemães no decorrer deste século", nomeadamente, "o genocídio
sem precedentes dos judeus europeus", declarou Helmut Kohl na
sua primeira aparição como chanceler da Alemanha unificada.
Mas este é o mesmo chanceler que atraiu Reagan para a cilada do cemitério militar de Bitburg; que recusa firmemente que a
responsabilidade do conjunto da Alemanha no genocídio seja
mencionada no Tratado de Unificação, como o Congresso judeu
mundial e os rabinos alemães sugeriram; que rompe espectacularmente o boicote a Kurt Waldheim, respeitado durante seis anos
por todas as democracias ocidentais, face ao passado nazi do
Presidente austríaco. Como se, entre duas declarações oficiais
sobre o respeito pela memória, o chanceler recaísse no sonho
que 60 por cento dos alemães, segundo uma sondagem, partilham com ele: passar definitivamente uma esponja sobre o passado hitleriano. De acordo com um inquérito publicado na Alemanha no ano passado, 42 por cento das pessoas interrogadas pensam que o nazismo tinha bons e maus aspectos, 32 por cento
crêem que os judeus tiveram a sua parte de responsabilidade
quando foram perseguidos' e 36 por cento julgam que eles têm
muita influência no Mundo. Compreende-se,a luz destes elementos, a ausência de transparência no debate sobre a justiça e o
perdão que abala hoje a Alemanha.
No entanto, este debate, mesmo que se torne necessário vigiá-lo com atenção pelas derrapagens possíveis, é simultaneamente indispensável e portador de promessas. Não é um acaso
se a Europa, no despontar de um renascimento tornado possível
pelo desmoronamento do bloco sociético, descobre a ideia de
perdão. As explosões terríveis de antigos ódios, entre arménios e
azeris ou entre sérvios e croatas, demonstraram a que ponto era
frágil o elo cultural que unia os povos do continente e quão voláteis as lições aprendidas em comum no sangue e nas lágrimas de

duas guerras mundiais. A libertação dos povos do Leste é uma
ocasiao única para procurar, na noçáo de perdão, ainda que seja
dificilmente codificável, um suplemento de civilização que poderá
barrar o regresso de erros de outrora.
Tal também é verdade nas relações planetárias. A esperança
de um mundo mais convivencial, após o fim da guerra fria, parece
ter dado ao duplo tema do arrependimento e do perdão uma força que ele antes nunca tivera na cena internacional. Mesmo o Japão, que cometeu ao mesmo tempo que a Alemanha imensos crimes contra a humanidade e que recusou sistematicamente, até
há pouco, assumir a sua culpa, começa a degelar. No 500 aniversário de Pearl Harbour, Tóquio murmurou tímidos "pesares".
Entre Estados, as desculpas podem desencadear uma crise.
Mas o que acontece quando povos se infligiram a si próprios
grandes sofrimentos e crimes até ao limite do genocídio? Ninguém sabe como os principais países da antiga URSS se vão libertar do seu passado. Quem vai responder sobre o Gulag? Provavelmente ninguém. Os problemas da sobrevivência são hoje de
tal urgência que as questões do passado apenas são abordadas.
Mas um edifício em construção de dimensão secular permanece
aberto para o trabalho da memória sobre o estalinismo.
No Camboja, tudo indica de momento que os crimes dos
Khmers Vermelhos escaparão ao castigo. A razão de Estado impõe a amnistia, senão o perdão. E a solução que escolheu a
maior parte dos países da América Latina após o seu retorno a
democracia. Salvo uma tentativa limitada na Argentina, todos os
generais torturadores passam dias felizes no Brasil como no Chile. Em El Salvador, um conflito sangrento, transformado em algo
sem saída, pára um destes dias pelo mais simples dos consensos: o perdão.
Esta necessidade de recorrer a um conceito moral para dar
um novo conteúdo as relações entre os homens, neste final do
século XX, acaba de receber uma dupla e espectacular confirmação. A primeira teve lugar em Espanha. O rei Juan Carlos, cinco
séculos após a expulsão dos judeus, exprimiu as desculpas do
seu país por esse crime histórico que o nosso século tornara uma
actualidade tão terrível. A segunda desenrolou-se no Senegal, onde o papa João Paulo II implorou o perdão para o "holocausto ignorado", o tráfico dos negros, "esse pecado do homem contra o
homem". Pois a análise do "mal radical", tal como a fez Vladimir
Jankelevich a propósito de Auschwitz, aplica-se aqui palavra por
palavra: procedendo a destruição demográfica da Africa durante
três séculos, reduzindo a escravatura os seus homens, mulheres
e crianças, o Ocidente cristão "negou a essência do ser, a essência da vida, a essência do Homem".
Com a descoberta da América, a era moderna começou por
um duplo genocídio, o dos índios e o dos negros. Jean Metellus,
escritor haitiano, procura fazer a distinção entre a descoberta, que
é o reencontro de dois mundos e que "afasta os limites da ignorância", e a conquista, que é a era dos crimes: "Dezenas de milhões de pessoas vão assim perecer, vítimas de uma sociedade
ávida de ouro." Uma vez exterminados os índios, levaram-se os
negros, "arrancados as suas terras, transportados no fundo de
porões durante meses, reduzidos a escravatura ao longo de séculos". E Metellus sugere que, após as celebrações do 5000 aniversário, a "Europa deveria rezar uma missa mundial para se fazer

perdoar dos crimes cometidos na época". Sabe-se a que ponto a
França se distinguiu com o terrível "código negro", que reduziu milhões de africanos ao estado de objectos móveis, disponíveis para
serem tratados como animais nas colónias. Este genocídio durou
formalmente três séculos e continuou sob outras,formas, mas com
a mesma selvajeria, nas colónias francesas de Africa até meados
do século XX. Basta ler "Viagem ao Congo", de André Gide, ou as
reportagens de Albert Londres.
Alguns apressaram-se a secar as lágrimas do homem branco.
A verdade é que o homem branco não chorou muito. Nem a Europa nem a América pensaram alguma vez pedir perdão a Africa pelo
seu crime. Elas até suportaram, sem hesitar e quase até ao fim, a
perpetuação desse crime na Africa do Sul. Aí, durante 40 anos, 25
milhões de seres humanos foram tratados como sub-homens devido a cor da sua pele. Nenhum regime, desde o fim da II Guerra,
conduziu com tanta segurança uma política racista tão próxima do
nazismo como o de Pretójia. Por razoes de Estado, a reconciliação
está felizmente iniciada. E já uma maneira de perdão. Mas serão,
sem dúvida, necessários muitos anos antes que uma palavra de arrependimento seja pronunciada. Em todo o caso, o Papa, nas suas
declarações no Senegal sobre a tráfico dos negros, pôs claymente
o problema da dívida contraída pelo Ocidente para com a Africa. E
um desafio aos países do Norte - os mais poderosos, aqueles
que podem decidir a vontade o que é ou não é crime, em função
dos seus interesses políticos.
Na realidade, a noçáo de perdáo, se fosse verdadeiramente
aplicada nas relações internacionais, depressa faria aparecer todo
o seu conteúdo subversivo. Porque excluiria os dois pesos e duas
medidas na apreciação da gravidade dos crimes e quebraria, assim, o monopólio que reservam para si os mais ricos e os mais poderosos na matéria. Mas, para isso, falta uma instância, um tribunal, um poder internacional capaz de qualificar o crime e de designar o culpado com toda a independência. Hoje, ninguém pode
obrigar a França a exprimir o seu arrependimento por certos crimes
cometidos na Argélia, pedir contas a América por aquilo que infligiu
no Camboja ou no Panamá, obrigar Israel a parar os sofrimentos
que inflige ao povo palestiniano, obrigar a Indonésia a conduzir-se
humanamente com os timorenses, ou a Turquia respeitar os direitos dos curdos.
Sem dúvida que as grandes potências não têm qualquer interesse num alargamento dos poderes das Nações Unidas. Mas, ao
mesmo tempo que a noção de perdáo, uma outra ideia ganha terreno: a paz do Mundo não é só ameaçada por agressões militares,
mas por tudo o que é contrário a democracia e aos direitos humanos. Ora, o primeiro papel das Nações Unidas, aquele que não puderam verdadeiramente desempenhar durante a guerra fria, é preservar a paz e prevenir a guerra. Nada mais deveria opor-se hoje a
que o cumprissem, nomeadamente onde os direitos elementares
de um povo ou de um grupo humano fossem ameaçados. E com
mais forte razão, em todo o lado onde um crime contra a humanidade fosse cometido. Estamos certamente longe disso. Mas um
planeta onde o perdão se exerce ainda de maneira anárquica e
que se serve de vias por vezes duvidosas, tem ao menos esta vantagem sobre um mundo sem piedade: não pode escapar ao problema que põe a aspiração a uma justiça igual para todos os povos
que o habitam.
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Vera Kuteischikova

É preciso esperar pelo século XVIII e por Pedro,
"O Grande", para que os russos estabeleçam
relações comerciais com as terras americanas
e entrem em contacto com os habitantes
da Califórnia que, nesse tempo, era
uma província do vice-reino da Nova Espanha.
A partir daí, podem desenvolver os seus
conhecimentos geográficos e fazer uma ideia
mais precisa do que é a América.

Texto publicado in "Le Courier de I'UNESCO",Maio de 1992.
Tradução de Maria Adelaide Pinto Correia.
O numero do "Courier"em referência é dedicado a inevitabilidade que nos inunda
este ano - "Redescobrir 1492". Que se tenha encontrado sinais de um enorme interesse dos russos pelo descobrimento/conquistadas Américas no século XV nao deixa de
apimentar a nossa desgastável curiosidade...

Ainda as fogueiras ateadas pela Conquista em terras americanas não se tinham extinguido e já, no outro extremo do Mundo, na
Moscóvia longínqua, se podia encontrar um teólogo, Máximo Grego (1475-1556),a descrever os feitos de Portugueses e Espanhóis.
Máximo Grego dispunha de informações pouco precisas, ou mesmo fantasistas, e nem menciona o nome de Colombo. Mas aualia
a importância da descoberta e prevê a aparição de uma nova comunidade humana, nascida do encontro e união dos europeus e
dos autóctones.
Nessa época, as notícias da América levam muito tempo para
chegar aRússia. São raras e fragmentárias, provêm de fontes europeias. E preciso esperar pelo seculo XVIII e por Pedro, "O Grande", para que os russos estabeleçam relações comerciais com as
terras americanas e entrem em contacto com os habitantes da Califórnia que, nesse tempo, era uma província do vice-reino da Nova
Espanha. A partir daí, podem desenvolver os seus conhecimentos
geográficos e fazer uma ideia mais precisa do que é a América.
A sociedade russa interessa-se sobretudo pela Conquista,
acontecimento de projecção universal, evocada em obras conhecidas, do sábio e poeta Miguel Lomonossov (1711-1765), do dramaturgo Alexandre Sumarokov (1718-1778), do grande novelista
Ivan Krylov (1769-1844), do poeta Gabriel Derjavine (1743-1816).
Sumarokov dá uma interpretação muito pessoal a Conquista na
sua "Conversa no Reino dos Mortos", um diálogo entre Cortês e
Moctezuma em que o conquistador afirma que deve a sua vitória
ao ódio que o povo azleca tinha ao seu próprio imperador. A moral do diálogo, sendo o autor um conhecido livre-pensador e crítico do absolutismo, é clara: os monarcas devem acautelar-se para
não se tornarem tiranos.

Estas obras russas do seculo XVIII estão cheias de compaixão
pelos povos conquistados, oprimidos e reduzidos a escravidão.
Denunciam o jugo colonial, assunto candente, posto em paralelo
com a situação dos servos russos.
Encontra-se claramente tal analogia numa obra magistral e famosa na época, a "Viagem de São Petersburgo a Moscovo", de
Alexandre Radichtchev (1749-1802), primeiro manifesto do abolicionismo na literatura de um país em que dois terços da população estavam privados de todos os direitos. Numa passagem do livro, o autor lembra-se de tardes de Verão em que passeava pelos
desembarcadouros, observando a descarga de navios que traziam da América grandes carregamentos de açúcar, café, pigmentos e outros preciosos frutos da terra, ainda húmidos do sangue,
suor e lágrimas dos que os tinham cultivado. "Pensa que o café
que bebes e o açúcar que lá deitaste foram causa do martírio, suplícios e humilhaçõesde um teu semelhante..."
O panfleto de Radichtchev provocou a cólera da imperatriz Catarina II, que lhe mandou instaurar um processo. Durante o processo, Radichtchev disse que se tinha inspirado na "História filosófica e política dos estabelecimentos e comércio dos europeus nas
duas Indias", do filósofo francês Pe. Guillaume Raynal (com data
de 1770). Que Radichtchev aluda a uma das figuras do iluminismo
francês não surpreende; a cultura russa do século XVIII fez suas as
ideias de Voltaire, Rousseau, Montesquieu e Marmontel.

.

O iluminismo chegará a América espanhola no fim do século,
com o nascimento do movimento anticolonial. Este usará a obra de
Raynal como ponta de lança do seu combate contra a Espanha.
A França servirá de intermediária no diálogo que está prestes a
estabelecer-se entre a Rússia e o mundo ibero-americano também
por outras vias: por exemplo, pela moda do chapéu de abas largas
como o de Bolívar, moda importada da França para a Rússia, onde
o "Libertador" é muito famoso e admirado. Em "Eugène Oniéguine"
de Puchkin, Yuri Lotman explica que esse tipo de chapéu, de que
os insurrectos hispano-americanostinham feito o seu símbolo e sinal de união, fora retomado também como um símbolo pelos liberais franceses. Chamaram-lhe "bolívar" e passou a ser arvorado ostensivamente pelos livres-pensadores e pelos "dandies" de São Petersburgo.
Mais tarde, a Marinha russa irá a todos os cantos da terra e os
viajantes russos pasmam com a originalidade do mundo americano.
Mas a sua fascinação face ao esplendor das paisagens não os impede de exprimir o repúdio da escravatura. São dois "Leitmotiven"
do romantismo - a exaltação da Natureza e o desejo de liberdade
- e vão marcar profundamente a perspectiva russa sobre o mundo
latino-americano.
Existem diários de bordo dos navegantes, com vívidas descrições; há também ensaios mais aprofundados, cujos autores não
procuraramtanto descrever as paisagens como, sobretudo, analisar
as novidades com que se viam confrontados no plano social, político e étnico. Alexandre Rotchev, por exemplo, ao visitar nessa época
vários países do mar das Antilhas, pôde avaliar directamente o perigo que o expansionismo norte-americanofaz pesar sobre a América
Central. Ficou horrorizado com a crueldade dos costumes e o tratamento insuportável que os norte-americanosinfligiam aos nativos.
No outro extremo da América do Sul, os viajantes russos não se
cansam de admirar os gaúchos. Platon Tchikhatchov, que escreveu
a "Viagem através da Pampa de Buenos Aires" depois de ter percorrido incansavelmente as planuras imensas do rio da Prata, manifesta uma admiração mista de receio por esse cavaleiro altivo e intrépido, de uma independênciasobranceira e distante.
As narrativas de viagem no Novo Mundo são tão variadas que é
difícil extrair delas ideias comuns a todas. Excepto num ponto: maravilham-se diante das novas paisagens, mas não dissimulam a
nostalgia pela pátria distante.
Esse apelo da Mãe-Rússia ressoa com força em "Através da
América do Sul" (1892-1896),obra monumental de Alexandre Lonine, escritor e diplomata. Tinha um espírito vivo e perspicaz e descreveu a sua experiência simultaneamente com largueza de horizontes
e atenção aos pormenores. Ao longo do livro, expõe uma linha de
pensamento que se encontra, por exemplo, no poema em prosa "O
Lago Titicaca": a relativização da concepção europeio-centrista da
História. A quatro mil metros de altitude, na borda de um lago vizinho do céu, descreve uma espécie de revelação, em que a contemplação das maravilhas naturais o leva a percepção da união essencial da Natureza e da cultura. A recusa de aceitar esta união perverteu o racionalismo. "Vi, então, que as minhas estepes natais, tal como o Altiplano, não obedecem as teorias sobre a vida que vêm nos
livros do Velho Mundo (a Europa), e devem inspirar-nos novos modos de pensar e uma nova lógica."
Outro visitante ilustre do Novo Mundo foi o poeta simbolista

Constantino Balmont (1867-1942),que chegou ao México em 1905
e mergulhou com entusiasmo na atmosfera da antiga civilizaçáo "índia", que lhe inspira "um espírito de magia". Tal como lonine, convida-nos a reconhecer os limites de uma visão europeia fechada num
"umbiguismo" autocomplacente e exorta-nos a "contemplar vales e
planícies, não do monte Branco invadido por turistas, mas das alturas vulcânicas do gigantesco Chimborazo, dos seus cumes nevados, no sopé dos quais os peruanos levantavam templos de oiro ao
Sol e de prata a Lua".

No fim do século XIX, este diálogo descontínuo toma outra força, com a publicação das grandes obras da literatura russa na América Latina. Turquenev, Tolstoi, Gorki, suscitam um grande interesse.
Agora são os latino-americanosque descobrem as duras condições
de vida do povo russo, sob um jugo duplo de servidáo social e espiritual, e se entusiasmam pela atracção do "misticismo naturalista"
que banha "essas terras de grandes e misteriosas solidões". O venezuelano Arturo Uslar Petri encontra afinidades escondidas com o
mundo russo, de "sensibilidade, fatalismo, gosto pelo trágico".
Talvez seja nessas afinidades que se deve procurar a explicação
do extraordinário eco que a Revolução Russa de 1917 teve na América Latina. Neruda e Jorge Amado dão a réplica, desvendando aos
russos o seu continente selvagem de trágica beleza, percorrido por
forças vitais imensas. Os leitores russos vibram de paixão com "A
Terra Violenta" de Jorge Amado, comovem-se com a exuberância
poética do "Canto Geral", em cujos versos se desenrola toda a história da América Latina.
A liberdade criadora do novo romance em Carpentier, Fuentes,
Vargas Llosa, Cortázar, Garcia Marquez, fascina os autores soviéticos. Aitmatov disse que não podia escrever da mesma maneira antes e depois de ler Gabriel Garcia Marquez. Meio século atrás, eram
os latino-americanos que sentiam o parentesco espiritual com as
personagens dos romances russos...
A traduçáo russa do "Senhor Presidente" de Miguel Angel Asturias, que é um retrato impressionante de um pequeno país asfixiado
pela ditadura, revelou na Rússia as engrenagens mortais das tiranias latino-americanas. Há outros três romances traduzidos com o
mesmo sucesso nos anos 70: "O Recurso do Método" de Algio Carpentier; "Eu, o Supremo" de Augusto Rua Bastos; e o "Outono do
Patriarca" de Gabriel Garcia Marquez. Os personagens e o quadro
dos romances poderiam parecer exóticos, mas os leitores russos
souberam bem discernir, na trama histórica e no encadeamento da
acção, alguma coisa de aflitivamente familiar.
Em todo o Mundo se leu o "Outono do Patriarca", mas só os
russos choraram ao reconhecer os traços do ditador perverso e louco. Os russos também experimentaram a mistificação e a mentira
erigidas em sistema de governo.
O sucesso fenomenal de Gabriel Garcia Marquez na Rússia faz
pensar numa frase de M. Bakhtine, linguista e crítico literário: "Uma
cultura só revela a sua plenitude e profundidade face a outra cultura." Proclamava assim que o diálogo intercultural é motor do progresso espiritual da humanidade. Eis aqui uma ideia actualíssima,
no 5000 aniversário do encontro de dois mundos, quando a humanidade se começa a perceber una e solidária.

A VIDA
PROFISSIONAL
COMO LUGAR
DE ESPERANÇA
Há dez anos, em Fevereiro de 1983, realizou-se
em Coimbra, um Encontro de Jovens Profissionais
Católicos, marco importante no percurso que levou
a constituição do movimento METANOIA,
em Fevereiro de 1986. Esse encontro, talvez até pelas
condições em que decorreu, proporcionou um debate
vivo sobre as nossas análises, intuições, convicções
e projectos. De tal debate, foi elaborada uma síntese
por onde perpassam as linhas de força dessas
convicções e desses projectos, no que diz respeito
a vida profissionalcomo componente fundamental
da vida dos profissionais. Aqui estão alguns
dos problemas e das interrogações que vivíamos:
Profissão como lugar de realização pessoal; relação
vida profissional-vida familiar; exercício
de poderlespaços de liberdade; dimensão social,
política e cultural da profissão; participação
em associações profissionais; solidariedade
e atenção aos mais pobres; competência na actividade
profissional; competição; Jesus Cristo e os critérios
do nosso estar na vida profissional; ser Igreja
enquanto profissional; linhas de força de uma pastoral
profissional...Agora, uma década depois, como lemos
este documento? Tanto os que lá estivemos como
os outros, certamente não imunes aos problemas
e ao decorrer dos anos, como nos reconhecemos aí?
O que pusemos de parte? O que reafirmamos? De que
estamos convictos? O que se propõe não é nem
saudosismo, ao jeito da "ternura dos anos 4 0 ,
nem ajuste de contas com os ideais juvenis, antes
uma reflexão sobre o que mudou, o que mudámos.
Como reescreveríamos, em 1992, uma síntese sobre
"a vida profissional como lugar de esperança".
Uma síntese? "Lugar de esperança"?

Jovens profissionalizados nos últimos 10-15 anos reuniram-se
em Coimbra para reflectir sobre "a vida profissional como lugar de
esperança". Ao longo de três dias de encontro, puderam contar
com a presença e confrontar a sua reflexão com D. João Alves,
bispo de Coimbra.

I
Alguns aspectos característicos da vida profissional que destacámos:
A profissáo é para muitos um forte momento de ruptura, funcionando como tampão para muitas aspirações do tempo de estudante... Os primeiros anos de contacto com novas gentes, um
mundo com as suas próprias leis, são de grande orfandade e de
um certo desgaste.
A degradação da engrenagem dos nossos empregos funciona
também como álibi para uma certa omissão da parte dos jovens
recém-profissionalizados.
Entre estes factores, as assimetrias regionais e o peso da máquina burocrática do Estado são dois dos mais assinalados.
Há também profissões que são espaços de realização, profissões de que gostaríamos; algumas estão directamente ligadas a
felicidade de terceiros.
Há uma relação muito estreita entre a vida profissional e a vida familiar - são campos extremamente interdependentes: porque a profissão pode reduzir a vida familiar a quase nada; porque
a família enquadra as necessidadesda vida profissional, por vezes
com tendência para ser apenas uma retaguarda afectiva; porque a
mulher as mais das vezes é aquela que tem de desistir das suas
ambições em favor da vida profissional do homem.
Todos exercemos um certo poder na nossa vida profissional:
- há dificuldade em assumir o poder com autoridade;
- há uma certa tensão em torno dos critérios de exercício do
poder - como exercer o poder sem ser para proveito próprio (servir-se), sem autoritarismo, como serviço?
Aqui vamos experimentando espaços de liberdade que não
nos deixam totalmente amarrados, dependentes ou perdidos.
- Há profissões em que são mais evidentes os espaços de
acção sem tanto constrangimento de pessoas e estruturas (escolas, por exemplo);
- há sempre, em todas, um espaço que se pode reduzir, mas
nunca desaparecer - nós somos, cada um é, um espaço de liberdade;
- uma questão se levanta: que critérios baseiam a utilização
deste espaço de liberdade?
Nas nossas profissões há também vias de transformação da
vida social, económica e cultural.
Participamos, muitos, em associações de classe, nomeadamente sindicatos.

II
Partindo destas constataçóes, do que vivemos, dos apelos
que as nossas profissões nos lançam, da história que percorre-

mos, podemos pensar a vida profissional como:
* ocasião de estabelecimento de relações de igualdade com os
colegas de profissão,todos eles;
* espaço de atenção particular aos mais pobres, a começar no
próprio meio profissional de cada um;
* espaço de viver uma atitude qualitativa de solidariedade que
passa por:
- mais do que fazer grandes acções, manter uma capacidade
de resistir, de se indignar com a situação de injustiça; capacidade
de quebrar as cadeias de cumplicidade, não reproduzindo elos de
injustiça;
- desenvolver redes de pequenas solidariedades com os colegas;
- uma atitude de abertura a complexidade da realidade e dos
seus mistérios;
- uma atitude solidária em todos os campos da vida-profissão,
família, amigos, tempos livres, etc.
* ocasião de cooperação entre diferentes ramos profissionais e
disciplinares privilegiando o trabalho em equipa;
* um exercício de autoridade e de poder cujos critérios sejam o
respeito pelo outro e pelo direito a diferença, o diálogo na procura
de consensos e um espírito de serviço;
* uma procura da competência não como um fim em si mesmo
mas um meio para melhor servir.
A imagem da competência a revelar deve passar por:
- uma atenção a complexidade da realidade e seus apelos, em
vez de uma manipulação tecnocrática da mesma realidade;
- um fazer interpenetrar consciência e competência;
- não transigir no conjunto de questões essenciais inerentes a
cada meio profissional;
- ser capaz de provocar consensos;
- estar apaixonada e convictamente naquilo que se faz.
Em resumo, trata-se de testemunhar um modo diferente de estar na vida.
* Um espaço de participação nas associações de classe, procurando ultrapassar a reivindicação assencialmente economicista, estabelecendo relações permanentes entre profissão-sociedade; pela
família passa actualmente um conjunto de reivindicações (creches,
transportes, educação, etc.) essenciais a transformação social.

sional. Por um lado, aí se manifesta a Sua presença e, por outro, Ele
enforma os critérios do nosso modo de estar na vida profissional.
Assim, Jesus Cristo:
e vive em cada homem, numa presença que vai muito para
além e apesar do nosso anúncio;
deu um testemunho concreto na história dos homens que permanece vivo e actuante;
está mais evidentemente presente nas situações limite (morte,
sofrimento...),uma presença proporcional a brutalidade das situações quotidianas.

E é no interior do mundo profissional que Jesus Cristo nos propõe:
1. Uma outra maneira de olhar a crise actual, na medida em
que:
- é uma referência cosntante e interpeladora, num contexto de
falência de muitas referências ideológicas e científicas do nosso universo civilizacional, pois n' Ele encontramos sentido e esperança
para a vida;
- torna o homem depositário perene de valores fundamentais
da sua sobrevivência e felicidade: a verdade, a justiça, a vida;
- no meio da nossa dispersão, divisão e perda de identidade,
convoca os homens como povo a assumir a sua história.
2. Uma outra visão das relações humanas que passa por:
-ter coragem para assumir o diferente e o conflito;
-viver uma atitude de serena e sábia inquietude;
- procurar sair das situações de bloqueio;
- encontrar um sentido global e coerente para a vida.

3. Um testemunho assente:
numa vida globalmente assumida, privilegiando opções mesmo dolorosas se os critérios evangélicos para aí apontarem;
- na capacidade de humildade e de reconhecimento dos nossos limites;
- na disponibilidade e capacidade de explicitar as razões da
nossa fé e da nossa esperança;
- no reconhecimento permanente de que o outro é igual a
mim.
-

A nossa geração (25-35 anos) é portadora de potencialidades
para olhar a vida profissional numa perspectiva inovadora. Há que
aprofundar todas as questões apontadas, possíveis indicadores de
uma ética profissionala renovar.
Estas interpelações (propostas) que Deus nos lança a partir da
A nossa geração tem já formas e atitudes concretas de exercer realidade e através da nossa inserção nela conduzem-nos a viver
e estar na profissáo que, em muitos casos, rompem com formas certo modo de ser Igreja.
herdadas de anteriores gerações. Existem, por outro lado, profisDestacamos dois aspectos:
sões recém-criadascujo enquadramento se alterou profundamente.
a) procurar e produzir um pensamento sobre os problemas do
Sentimos claramente o apelo a construção dos meios - associa- mundo de hoje a luz da nossa fé;
ções de classe e outras - que permitam reflectir, aprofundar e conb) evangelizar a vida profissional.
frontar esta nova maneira de exercer a profissão que a nova geração vai intentando.
a) Procurar e produzir um pensamento sobre os problemas do
mundo de hoje a luz da nossa fé:
- E necessário um trabalho sério sobre a memória e o testemunho da Igreja ao longo da história;
Jesus Cristo não é estranho a este modo de viver a vida profis- Deve-se partir das experiências concretas sem esquecer as

grandes referências da Igreja;
- E preciso perceber o que significa a Igreja una no seio da
complexidade e da diversidade do mundo e dos seus membros;
- Os cristãos devem criar espaços de fronteira onde se acolham os problemas e os homens de hoje, onde se diga as razões
da fé e onde esta seja interpelada;
- E importante haver no interior da Igreja pessoas e instâncias que perguntem e connosco reflictam sobre as razões da nossa esperança e sobre as interpelaçóes de Deus no mundo profissional;
- Não se deverá, contudo, cair no risco de construir uma moral cristã para contrapor a outras morais.
b) Evangelizar a vida profissional:
- E preciso descobrir o lugar de

Deus nas nossas vidas e reconhecer os nossos limites;
- E impossível evangelizar sem a mediação da Igreja. Importante se torna debater no seu interior a evangelização que vamos
fazendo;
- É necessário um profundo conhecimento de quem foi Jesus Cristo para os que deram testemunho dele, assim como da
história da Igreja;
- É importante estar atento aos limites que o meio e a Igreja,
concretamente em Portugal, nos impõem;
- Seria de aprofundar a questão dos ritmos e das dinâmicas
por que passa a evangelização.

fissional ao que é na profissão.
Atender particularmente a relação profissão-família e viceversa.
Assumir crítica e activamente a dimensão do serviço dos pobres e da solidariedade.
Manter uma forte atenção a dimensão política da vida profissional e ao político.
Situar a Pastoral Profissional no âmbito de autentica pastoral
da cultura.
Assumir o seu carácter pedagógico, atento as diversas situações e ao crescimento de cada profissional.
A Pastoral Profissionalnão é pois:
A forma de transformar os profissionais na correia de transmissão da hierarquia.
A estrutura que arregimenta todos os católicos de um dado
meio para a defesa organizada duma mesma posição.

Neste sentido, apontamos como linhas de força, a sublinhar
no urgente esforço da Igreja portuguesa, dialogar mais profundamente com os meios profissionais, numa perspectiva de pastoral
profissional.
a) A nível de pressupostos:
Uma forte disposição para escutar, dialogar e promover a reflexão com profissionais, de igual para igual, mais no sentido da
auto-evangelização do que no plano da reprodução de grandes
certezas.
A partir da realidade concreta da vida profissional, aceitandoa como núcleo e ponto de chegada da reflexão.
Tomar consciência de que a Pastoral Profissional tem como
actores profissionais genericamente situados na classe média, o
que coloca a questão da solidariedade com os pobres.
Aceitar um ritmo de momentos fortes, de altos e baixos, mais
do que uma intensidade permanente.
Reconhecer a profunda necessidade de desenvolver um
vector catequético adaptado as situações, idades e mentalidades.
e Distinguir a Pastoral Profissional de outros esforços pastorais
sectoriais da Igreja portuguesa, promovendo a sua articulação, em
especial com a Pastoral Operária, Rural e Estudantil.
b) A nível de opções:
Abarcar a interdisciplinariedade e as questões de fronteira
que hoje se colocam ao mundo profissional.
Tender a interrogar a globalidade da vida, sem reduzir o pro-
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UMA FORMAÇAO
CRISTA
DOS QUADROS
TECNICOS
E DE SERVIÇOS

.

Nuno Gonçalves*

Apesar da secularização, julgamos que ninguém
está autorizado a proclamar que este ou aquele
período histórico é mais ou menos conforme
ao cristianismo do que o actual. E a questão,
definitivamente, é perguntarmo-nos sobre
o melhor modo de responder as exigências
e expectativas do tempo presente, em vez
de nos agarrarmos a modelos ultrapassados
de inserção do cristianismo na sociedade.
E de ir experimentando caminhos novos
e múltiplos, pois a realidade não se coaduna
com olhares e intervenções imediatistas
e epidérmicas.
*Jurista.
Intervenção feita no dia 26 de Abril, num encontro de reciclagem do clero.

1, A Igreja redescobre hoje a sua vocação fundamental, que
é a evangelização, tarefa que compete a todos e a cada um dos
cristãos. Trata-se de um trabalho a empreender com carácter de
urgência, quotidianamente, de forma sistemática e adequada as
diversas circunstâncias da vida, nos domínios pessoal e social.
Múltiplas tomadas de posição e documentos do Magistério,
especialmente depois do Concílio Vaticano II, atestam esta preocupação central dos cristãos. O recente Sínodo dos Bispos,
constituído em Assembleia especial para a Europa, voltou novamente ao tema, na sua declaração final, sublinhando que no estádio actual da Europa se faz sentir a necessidade de uma nova
evangelização. De facto, considerando a evolução das práticas
tradicionais do cristianismo e a sua assimilação e vivência pelos
grupos humanos, constata-se o fenómeno da descristianização,
o qual é especialmente perturbante e grave quando se revela
pela ausência das motivações, das atitudes e de um quadro de
valores, em suma, do espírito cristão como referencial dos comportamentos humanos. Em sociedades que, como a sociedade
portuguesa, foram, histórica e sociologicamente, marcadas na
sua identidade pela educação e cultura cristas e ainda que se
considere que nem sempre o verdadeiro espírito evangélico impregnou a prática social dos portugueses, não deixa de ser fortemente questionador da consciência de cada um a constatação
de um processo acelerado de secularização, acompanhada da
emergência de dinamismos sociais, de práticas culturais e atitudes individuais negadoras, as vezes, da matriz original cristã.
Não está em causa, naturalmente, o reconhecimento dos
frutos positivos que também advieram do movimento histórico
da secularização que, inclusive, permitiu uma melhor compreensão do papel do cristianismo nas sociedades; nem sequer a
aceitação, sem reticências, dos específicos valores humanos, na
sua exigência de uma autonomia não narcísica; e muito menos
o olvidar dos efectivos e reais progressos da consciência moral
hodierna e do indesmentível desenvolvimento económico e político-cultural verificado em muitos lugares do Mundo. É preciso
destacar o que de bom existe no homem, com realismo crítico,
para que a imagem da realidade humana não seja fabricada ou
apresentada em tons habitualmente sombrios, a partida descrentes e suspeitosos das potencialidades positivas humanas.
Não raro as estimativas morais sistematicamente negativas,
além de não traduzirem a realidade, incentivam a apatia e o conformismo social. O quase deleite intelectual com que muita gente se agarra a situações da vida exemplarmente negativas, para
daí extrapolar pretensas teses aplicáveis ao todo da sociedade,
permite suspeitar das reais intenções destas pessoas quanto ao
seu efectivo empenhamento em transformar alguma coisa a sua
volta. Não, não é isto que está em causa quando nos referimos
a descristianização como dinamismo societário interpelador da
consciência cristã e das estruturas eclesiais.
O que preocupa na rarefacção ou inexistência do espírito
evangélico em pessoas, grupos ou sectores da sociedade portuguesa é a potencial queda de muitas atitudes e condutas em
modelos de desvalorização ou negação do que é positivo no
humano e a ausência do anúncio libertador de Jesus Cristo, que
veio ao mundo não para um reduzido grupo de intelectuais ou
privilegiados, mas para todo e cada um dos homens e mulheres

de todos os tempos e latitudes. Este movimento secular animador de uma perda da visibilidade do cristianismo na sociedade
"constituirá uma espécie de exigência intra-histórica" do processo social que vivemos? Será o produto mais ou menos imperativo da expansão da vida urbana massificada? E o desenvolvimento lógico e interno a razão técnico-científica predominante?
E o resultado de praticas históricas dos cristãos, cont~aditórias
com uma autêntica e professada fé no Ressuscitado? E o resultado de uma cultura racionalista ateia dominante nos últimos séculos? As questões sáo muitas e complexas e as respostas são
parciais, titubeantes e provisórias, porque estamos ainda imersos no processo questionado, agentes perplexos que somos,
intervenientes e interessados.
O que parece indesmentível,apesar das enormes realizações
das comunidades cristãs no decurso deste processo, é a verificação de um real défice de uma presença visível, em qualidade e
quantidade, dos cristáos na animaçao das realidades temporais,
em particular nos nossos dias. Sente-se, muitas vezes, que falta
credibilidade, legitimidade e eficácia na actuaçáo de muitas pessoas e grupos e das estruturas organizadas. O saber, o discurso,
as perspectivas, as ideias, as metodologb, as convicções, os
ritmos e os tempos de actuação e conduta são julgados, náo raro, como inadequados, inoportunos, anacrónicos, falhos de criatividade e imaginação, como se os cristáos tivessem vindo a reboque do processo histórico ou tivessem perdido mesmo o comboio, talvez demasiado ligados a uma civilização agrária, mais
tradicional do que inovadora, mais atenta ao lugar e necessidades dos mais velhos do que das jovens geraçóes, avessos ao
manejo dos novos saberes técnicos e científicos. Em suma, mais
do passado do que do presente e do futuro. Uma análise deste
teor é forçosamente parcelar, fragmentária, excessiva. E, contudo, não se espelham aqui experiências subjectivas, em especial
dos mais empenhados e voluntaristas? E a parcela da realidade
lida deste modo nao é objectivamente significativa?Quem poderá estar contente com o panorama actual?
Não se procura, obviamente, mitificar deste modo o passado. Às vezes isso acontece, quando julgamos intuir que todos,
ou quase, eram naturalmente crentes, ou quando se imagina
um passado pleno de harmonia.
Apesar da secularização, julgamos que ninguém está autorizado a proclamar que este ou aquele período histórico é mais
ou menos conforme ao cristianismo do que o actual. E a questão, definitivamente, é perguntarmo-nos sobre o melhor modo
de responder as exigências e expectativas do tempo presente,
em vez de nos agarrarmos a modelos ultrapassados de inserçáo do cristianismo na sociedade. E de ir experimentando caminhos novos e múltiplos, pois a realidade não se coaduna com
olhares e intervenções imediatistas e epidérmicas. Só assim se
realizará o projecto enunciado por João Paulo II de "o homem
ser o caminho da Igreja", um homem concreto e singular, situado num tempo, numa cultura e num contexto social determinados, sujeito activo e passivo dos processos históricos, aberto a
mudança e em busca de sentidos que lhe permitam compreender a sua presença no mundo e o mistério da sua existência. A
sociedade crescentemente tecno-burocrática e científica encer-

ra, também, inegáveis possibilidades para a manifestação da
utopia cristã. E no coraçáo do mundo que tal manifestação se
tem de operar e a acção de cada um é insubstituível. Pertence
ao âmbito de uma pastoral organizada pensar os meios, as metodologias, os recursos e os objectivos da acçáo, definindo as
especificidades de cada sector de actividade e os grupos humanos aí inseridos.
Atentemos, de seguida, um pouco em tais aspectos.

2 . formação
~
cristã das pessoas constitui uma das componentes basilares da evangelizaçáo. Ao longo dos tempos, a Igreja sempre se assumiu como um dos principais centros promotores de acções educativas. Múltiplos têm sido os espaços, as formas, os métodos assumidos, nesse processo aducativo, desde
o púlpito das igrejas .as universidades e institutos teológicos, as
escolas, as paróquias, aos movimentos pastorais, aos grupos e
associações de fiéis.
Nenhum campo de actividade, geral ou específico, ficou isento deste multissecular trabalho de formação. No nosso século,
revelou-se de mérito especial o esforço desenvolvido pelos grupos inseridos na Acção Católica e o método nela praticado da revisao de vida, assente na fórmula simples do "ver, julgar e agir".
Recentemente, após a realização do Concílio Vaticano II,
têm sido experimentados outros caminhos e fórmulas que conduziram a uma miríade de intervenções de natureza formativa,
desde as de carácter institucional as de ordem informal, sendo
igualmente diversas as temáticas e os objectivos.
Apesar da vastidáo dos esforços empreendidos, é visível
uma insatisfação geral na análise dos resultados obtidos; e é
particularmente sentida nos meios urbanos e semi-urbanos, e
com predominância para os estratos da populaçáo da classe
média, e em especial os relativos as pessoas portadoras de
graus académicos e profissionais médios e superiores, designados na gíria económica por "quadros técnicos".
Trata-se de pessoas habilitadas com cursos médios e superiores, cujas actividades implicam uma racionalizaçáo crescente
de procedimentos, a exigir o domínio de saberes e técnicas
sempre mais complexos. O aumento continuado da escolarização introduz um número cada vez maior de pessoas em universos de conhecimento técnico-científico, reduzindo-se tendencialmente o fosso educativo existente entre os diversos níveis
hierárquicos e de decisáo em cada uma das unidades organizadoras do trabalho.
Esta constataçáo da vida económica e social tem levado todos os estudiosos destas realidades a acentuar a importância
presente e futura do saber científico e técnico, do domínio e circulação da informaçao, situando aí o núcleo central das novas
formas de constituiçáo e organizaçáo dos poderes societários.
Deste modo, alcança-se a importância de que também nesta sede uma correcta presença da Igreja se faça sentir, como contribuição aprofundadora da humanizaçáo da sociedade, com exclusão de todo e qualquer triunfalismo, exclusivismo ou manifestação de poder.
Olhando o panorama actual, não será lícito perguntarmonos se a Igreja no presente século não terá subvalorizado a im-

portáncia das classes médias como estruturadoras dos tecidos
sociais contemporâneos?! E se essa subvalorizaçáo se nota no
conjunto dos meios, dos recursos e das estratégias de formaçao
utilizados?
De entre exemplos desta insuficiente presença de cristãos na
sociedade, apontemos os seguintes casos: o primeiro, a grande
quebra, muitas vezes decisiva e irreversível, na formaçao cristã
dos adolescentes, o que se traduz por um hiato entre a catequese
da infância e o acompanhamento formativo posterior, naquilo que
é um dos paradigmas de desfasamento vivido entre a fé e a vida;
o segundo, a ignorância manifestada pela maioria dos jovens, designadamente universitários, e mesmo no interior de instituições
de ensino confessional, de tudo o que se refere ao conhecimento
doutrina1 e teológico ao nível do que seria desejável e correspondente ao saber profano das diferentes ciências estudadas; o terceiro, revelado na afirmação tantas vezes ouvida em múltiplas instituições e grupos sociais e culturais, a propósito da realização de
actividades ou do assegurar a direcção das organizações e iniciativas, de que "são sempre os mesmos", a situação reveladora da
falência clara dos "projectos educativos", porque em contradição
com a natureza extrovertida, aberta, renovada e multiplicadora que
deve caracterizar toda a acção evangelizadora.
Nestes e noutros exemplos não basta o reconhecimento dos
factos, com maior ou menor resignação de quem os observa e vive, sem que ao mesmo tempo nada seja feito para provocar uma
mudança. A tomada de consciência do fenómeno deve ser acompanhada da introdução de novas perspectivas, de outros recursos e metodologias, porque os existentes não correspondem as
necessidades actuais.
Enunciam-se as críticas a formação exercida no interior das
comunidades cristãs:
E casual, não sistemática e desorganizada; privilegia a oralidade, as "comunicações professorais", abstractas, gerais e racionais; não articula as diferentes formas comunicativas, próprias
dos diversos meios de transmissão, do oral ao escrito e ao audiovisual, uma vez que habitamos a "galáxia de Gutenberg" e a "galáxia Marconi"; não atende suficientemente as condições de recepção e compreensão das mensagens pelos receptores, transformados em agentes passivos dos actos educativos; não atende
as condições concretas e aos condicionalismos existenciais de
cada pessoa ou grupo, esquecendo as diversas etapas do desenvolvimento físico, psicológico e relaciona1 de cada um, e as diferentes etapas da inserção destes na sociedade e na vida profissional; não parte dos "estádios concretos de conhecimento e de
expectativas" do público em formação; não aborda, não reflecte,
nem ajuda a solucionar problemas reais e concretos, vividos em
cada conjuntura; apresenta a doutrina de um modo autoritário, repetitivo, formalista, sem atender as especificidades próprias de
cada situação humana; revela escassez e falta de qualidade dos
animadores responsáveis pela formaçao; é uma formação que
não leva a transformação dos ambientes e das relaçdes humanas
vividas em cada local/comunidade de vida; não incentiva a vivência da fé de um modo que leve as pessoas a intervir em grupos;
desvaloriza sobremaneira os campos da vida social, económica e
política como lugares fundamentais da intervenção dos cristãos; é

uma formaçao reprodutora das lógicas de vida dominantes, muitas delas em contradição com a mensagem evangélica; não revela o gosto e o sentido pela experimentação, pela criatividade e
pela inovação, aspectos necessários a resolução das complexas
questões da vida actual; é uma formaçao em circuito fechado,
que não se abre ao exterior dos grupos eclesiais; atingindo "quase sempre os mesmos", revela-se uma actividade própria de "autistas sociais", que reproduz e aprofunda as relações de poder,
as hierarquias dominantes, estratificadas e imobilistas; o anúncio
de Jesus Cristo não é apresentado como testemunho vivo a exercitar nas situações concretas do agir humano, antes como memória oca, repetitiva e não transformadora da vida.

3. Perante a descrição sumária do que se entende ser, no mínimo, uma parcela relevante da formaçao cristã ministrada nas diferentes comunidades, surge a pergunta óbvia: que fazer?
Antes de mais, atentemos que proliferam múltiplos recursos
que, contudo, actuam, não raro, de maneira dispersa e descoordenada, com perda das energias criadoras, num campo onde escasseia a qualidade e os bens são raros. Por outro lado, se os
anos 80 permitiram assistir a um "rejuvenescimento da vida cristã", fortemente abalada na década anterior, muitos dos sinais
apresentam-se contraditórios, nos seus sentidos e extensões, e
nada permite afirmar que as "crises de estrutura" estejam ultrapassadas ou em vias disso.
Entretanto, a sociedade portuguesa abriu-se a formas e ritmos de vida mais intensos, mutáveis e competitivos. Esse novo
ambiente, desagregador das práticas tradicionais, moldado por
regras de vida assentes no culto do indivíduo, do mercado, da
fruição de bens materiais e da rendibilidade dos procedimentos, é
o contexto que dá o significado e o sentido a vida das pessoas. É
dele que se tem de partir para compreender muitas das situações
e dos processos que atingem os grupos humanos aqui considerados.
No meio das várias contradições que atravessa a vida pessoal, familiar, profissional e sócio-económica dos quadros técnicos, importa ter presente que tais pessoas:
- são especialmente exigentes nos planos racional e técnicocientífico;
- buscam atingir níveis aprofundados de formação, como se
comprova pela variedade de modelos e práticas formativas que
hoje se realizam;
- estão crescentemente preocupadas com os problemas éticos que se colocam com as descobertas e aplicações técnicocientíficas;
- mostram-se muitas vezes interessadas nas questões mais
fundas da existência, de natureza metafísica e religiosa, muitas
delas até com a nostalgia de anteriores experiências da vida, tocada pelo cristianismo;
- apreciam e valorizam as intervenções de quem demonstra
credibilidade moral e técnico-científica;
- aguardam o empenhamento e a imaginação criadora dos
cristãos, no intuito de se superar deficiências do modelo de "economia de mercado".
A formaçáo a ministrar deve ainda atender ao seguinte:

- que importa ligar os conhecimentoslrealidades existentes
no "mundo da vida" com uma adequada reflexáo teológica;
- que importa introduzir dinamismos nas empresas, nos
serviços, nas escolas, na sociedade, que traduzam uma efectiva
prática e busca da justiça social;
- que é de excluir a tendência para a criação de grupos fechados e a manifestação de práticas de exibição de poder;
- que há que planear com rigor e conhecimento as acções
de formaçáo;
- que a negociação entre a oferta e a procura da formaçáo
constitui o melhor meio de a tornar útil, aberta e flexível;
- que a convergência entre o que se afirma e defende e o
testemunho da vida exige, neste âmbito, particulares responsabilidades aos agentes da formação;
- que a importância do uso de linguagens apropriadas e a
utilizaçáo das novas tecnologias da informação constituem aspectos metodológicos importantes;
- a experiência e nível de conhecimentos de cada pessoa e
grupo, partindo-sesempre desta base;
- ao "contínuo de formaçáo" a ministrar na escola, na universidade, na paróquia, no grupo de base, evitando-se os hiatos
negativos;
- e que há que reconhecer que a formaçao ministrada por
"estruturas institucionais da igreja" náo é impeditiva, antes o
aconselha, do surgimento de outras práticas, inclusive as ditas
de "fronteira", na sociedade e que o diálogo entre elas constituirá uma afirmação de mútuo reforço.
Em face do exposto, e em ordem a adopção de medidas
concretas, sugere-se o seguinte:
- a constituiçáo e formaçáo de um grupo de pessoas, multidisciplinar, que a um nível central assegure o tratamento e difusão
da informaçáo respeitante a este domínio da pastoral, bem como
a reflexáo/articulaçáode experiências e modelos de formaçáo;
- este grupo poderia constituir-se em "observatório interactivo de ligação entre a escola-universidade-empresa-paróquiae
movimentos", que permitisse uma reflexáo e a realizaçáo de iniciativas que conjugassem o domínio de conhecimentos técnicocientíficos com a doutrina social da Igreja;
- a constituiçáo de uma base de dados referente ao universo da formaçáo e das pessoas e instituições susceptíveis de intervir neste processo;
- a criaçáo de "núcleos de formaçáo" ao nível das paróquias e movimentos dirigidos ao universo dos quadros técnicos;
- a realizaçáo de projectos de investigaçãolacçáo pastoral,
com o recurso ao apoio de estruturas como a Universidade Católica, a televisáo e outros meios de comunicaçáo social;
- a produção de programas audiovisuais, utilizando-se as
estruturas e os meios já existentes e disponíveis;
- a analise periódica, mediante encontros regulares, com
agentes da pastoral especializada dos diferentes sectores da vida profissional, com vista a debater aspectos gerais e comuns
as diferentes áreas de intervençáo;
- o estabelecimento de relações com grupos semelhantes
que desenvolvam idênticas actividades ao nível da Europa.
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Entretanto, a sociedade portuguesa abriu-se
a formas e ritmos de vida mais intensos,
mutáveis e competitivos. Esse novo ambiente,
desagregador das práticas tradicionais,
moldado por regras de vida assentes no culto
do indivíduo, do mercado, da fruiçao de bens
materiais e da rendibilidade dos procedimentos,
é o contexto que dá o significado e o sentido
a vida das pessoas. É dele que se tem de partir
para compreender muitas das situações
e dos processos que atingem os grupos
humanos aqui considerados.

E A NOVA LUROPA

Entre os valores do património cultural dos povos europeus,
a Bíblia ocupa um lugar histórico fundamental. Continuadamente evocada em grandiosas expressões da arte, da literatura ou
do imaginário colectivo, ela foi capaz de introduzir, não só em
termos simbólicos, mas a nível das próprias estruturas mais profundas, elementos decisivos para a formação e o desenvolvimento destas nações.

Fritzleo Lentzen-Deis*
A Sagrada Escritura é Palavra de Deus, escrito de homens por inspiração do Espírito Santo. Deus não só se revelou nas coisas criadas, mas também na história do povo eleito. Na Bíblia hebraica, no chamado "Antigo Testamento",
conta-se a história da eleição de Israel. Deus tomou a iniciativa e revelou-se a Abraão e aos Patriarcas.
Em repetidas experiências com o seu Deus, Israel provou
a Sua benevolência, misericórdia e poder. Cada vez mais reconheceu que Ele era o seu Deus e que o cumprimento dos
Seus mandamentos assegurava esta extraordinária relação
de vida e, no caso de perigo, a ajuda divina. Contudo, a revelação desenvolvia-se num processo lento, por vezes tortuoso,
por causa da obstinação dos homens.
O Antigo Testamento preparava a vinda de Jesus Cristo. Os
quatro Evangelhos contêm a Sua história. Nos outros escritos
do Novo Testamento espelha-se a vida da comunidade primitiva
dinamizada pela experiência pascal.
Muitos daqueles que não crêem em Deus e em Jesus reconhecem a Bíblia como um tesouro de alta sabedoria, recolhida
de tantos séculos. Aqueles que crêem, aceitam-na como fonte
que nutre a sua fé e guia a sua vida.

OS LEITORES PREVISTOS PELOS AUTORES
ESCRITURA
DA SAGRADA

O texto que se segue, embora no esquema
reproduza no essencial a comunicaçao feita
pelo professor Fritzleo Lentzen-Deis na capela
do Rato, em Julho passado, foi escrito
propositadamente para a "Viragem".
Partindo dos próprios valores bíblicos, pilares
do património cultural dos povos europeus,
ele aborda, ainda que sumariamente,
algumas das questões mais candentes
nesta Europa de fim de milénio.
*Jesuíta alemão.
Ex-presidenteda Associação dos Exegetas Católicos da RFA.
Professor Ordinário da Faculdade de Sankt George em Frankíurt.
Lecciona actualmente no Pontifício Instituto Bíblico em Roma.

Desde os primeiros livros do Antigo Testamento encontramos os traços de sucessivas redacções, de acrescentos, glosas, recolhas de textos antigos postos num novo contexto, de
organização diversa da velha tradição, num trabalho de recomposição e de reedição.
Quando os responsáveis de Israel, nos tempos que corriam,
constatavam que os seus contemporâneos não percebiam já o
verdadeiro sentido do texto sagrado ou que as condições históricas se tinham alterado, tendo em vista esses leitores, mudavam-no, recompunham-no diversamente, tudo isso, porém, como um processo de tradição comum, que não queria atraiçoar o
significado primeiro.
O leitor moderno não deve maravilhar-se, pois, com as histórias "estranhas" do Antigo Testamento, mas reconhecer o
desenvolvimento da sua compreensão e das directivas dadas
nos textos seguintes.
Por exemplo, depois da queda de Jerusalém, no Exílio,
acontece a redacção "deuteronomística", uma radical reinterpretação dos eventos da história dos reis. Atribui-se ali a culpa
da catástrofe aos reis que, depois de David e Salomão, em
conjunto com todo o povo, não terão escutado os profetas e

sáo considerados, na grande maioria, apóstatas e pecadores.
Um outro aspecto importante é que se deve ver o Antigo e o
Novo Testamento juntamente como testemunhos da pedagogia
de Deus para com o homem.
Os Evangelhos mostram que Jesus de Nazaré deu a explicaçáo última das leis vetero-testamentárias (abolindo,justificando,
completando), tornando-se a chave da interpretaçáo do Antigo e
Novo Testamento.
O próprio Jesus e, no "seguimentoVd'Ele, o espírito de todo
o Novo Testamento dáo uma "nova redacçáo", uma outra chave
de leitura, ao Antigo Testamento. Por sua vez, o Antigo Testamento lido com os olhos do NT, faz compreender melhor o
Novo.
O Novo Testamento espelha a Igreja que transmite a Bíblia.
Náo respeita a mensagem desta alguém que aplica um texto sacro ao nosso tempo directamente, literalmente,fundamentalistamente, sem respeitar as diferenças do tempo, do lugar e da cultura. O texto sacro só se torna modelo de acçáo para o nosso
tempo quando sáo devidamente pesadas todas as variantes textuais e se respeita a interculturalidadeem que se inscreve o ser
e o agir cristáos no mundo.

DESAFIOS
QUE A B~BLIA
LANÇA A CONSTRUÇÁO
DA NOVA EUROPA

1. Uma sociedade de bem-estar?
Um desafio óbvio para a Europa é o instalar-se do desejo de
bem-estar, de cada vez maior comodidade, como eixo principal
de consistência política e económica.
E verdade que por parte do Antigo Testamento a riqueza
era um sinal da bençáo de Deus, mas o puritanismo e o capitalismo não exprimem a mensagem da Bíblia.
O trabalho do homem sobre a terra é uma missáo imposta
por Deus, um empenho duro; o seu fruto deve manter a família,
a sociedade. A terra pertence a Deus, que a confiou ao homem.
A Bíblia considera os homens quais administradores dos bens
de Deus sobre a terra.
Por isso, a finalidade da vida náo é o bem-estar individual e
exclusivista, mas fazer o uso óptimo da terra segundo a vontade
de Deus criador, que quer a salvaçáo de todos.
Uma sociedade de abundância, a qual muitos aspiram, parece contradizer directamente o exemplo e o ensinamento de
Jesus, que condena os ricos deste mundo. Vejamos o significado de "rico" e "pobre" na pregação de Jesus.
Um pobre, no sentido bíblico, distingue-se mediante duas
características:
a) sofre verdadeiramente da falta seja de bens físicos, de
saúde ou de liberdade, seja de uma outra grave desventura; porém b) ao mesmo tempo quer cumprir a lei e toda a vontade de
Deus. Esforça-se por vencer a sua má situação, mas também se
submete a vontade de Deus.
Um rico é um homem que:

a) náo só possui muitos bens, mas b) também os deseja,
quer todos os prazeres, faz-se dependente destes. Para ele a riqueza está praticamente no lugar do sumo valor, até o exercício
da religiáo está em funçáo do aumento da riqueza. Quem ama a
riqueza deste modo, ainda que náo seja materialmente rico, náo
pode responder a vocaçáo de Jesus e náo entrará no Reino dos
Céus (o "jovem rico", Mc 10, 17-27).
A Bíblia recorda então as gentes da Europa que a verdadeira
cultura não consiste na mera acumulaçáo ou no aumento dos
bens que cada um possui. Consiste, sim, no compromisso com
os valores autênticos da vida, que dizem respeito a cada homem na sua globalidade e a globalidade dos homens.

2. Famílias e grupos de vida
O exemplo e modelo básico de acçáo, provavelmente mais
sugestivo para o europeu de hoje, parece ser a importância social e teológica da família e dos grupos de vida. A Bíblia insiste
sobre valores pessoais que se expressam e fortalecem na vida
familiar e na comunháo daqueles que se unem em torno de
ideais, valores, etc.
Em vista da Europa futura, isto quer dizer que devemos fazer
muito mais por buscar soluções familiares (de grupos de cristáos, de cidadãos...) na organizaçáo de toda esta nossa sociedade industrializada e electronizada, as quais permitam uma
verdadeira educaçáo para a justiça, a solidariedade, a paz.
Hoje já náo é possível imaginar a agricultura como trabalho
a que se dedica uma família inteira ou as profissões como artesanato na casa do mestre, a maneira medieval. Contudo devemos procurar mais espaço para a família (mesmo no sentido
prático de "lugares disponíveis a serem habitados"). Deve ser
possível a família viver em conjunto.
Contra todos os isolamentos deste nosso tempo tão arrogantemente individualista, o espírito de comunidade familiar pode ser um desafio importante para o homem europeu.

3. A justiça social
A Europa conheceu grandes movimentos sociais. No último
século desenvolveu-se a doutrina social da Igreja, que se baseia
em princípios sociais que irradiam do texto bíblico: da crítica
dos profetas contra os nobres em Israel; da crítica de Jesus
contra a situaçáo religioso-económica de uma religiáo articulada
em torno do Templo; da vida da Igreja primitiva, descrita nos Actos dos Apóstolos; da perspectivação de uma paz escatológica,
experimentada por todos os homens.
Hoje, após a queda do Muro, a doutrina social da Igreja deveria constituir-se em modelo para a participação de todos
aqueles que cooperam no mundo do trabalho e do desenvolvimento, ajudando a erradicar os resíduos do velho sistema de injustiças.
A sensibilidade da Bíblia para com as pequenas nações (Israel era numericamente uma pequena naçáo, ainda que consti-

tuída por 12 tribos) conduz a um maior respeito pelas diversas
culturas, e também pela identidade cultural das minorias. A subsidiariedade requere uma verdadeira protecção das línguas e das
expressões culturais. A riqueza do continente consiste precisamente nesta diversidade.
Existem também outros problemas de carácter social que respeitam a igualdade, como o da participação da mulher na vida
social e pública, o da protecção de minorias sociais, o da assistência as crianças, etc.
Os modelos sociais da Bíblia não podem ser transferidos directamente para o nosso tempo. São os princípios que valem.

4.O ambiente
O livro do Génesis descreve o homem como cultivador e protector do Jardim do Eden (Gen 2, 8-15). Durante séculos, os homens tiveram de defender-se contra a natureza, hoje chegou o
momento de a comunidade dos homens defender a natureza
contra o abuso e a exploração de alguns. Quanto a "posse" da
terra, como esta é um património dado e confiado por Deus e os
homens, segundo a Bíblia, são só administradores, nenhum pode
pretender ter o direito de desfrutar só para si a parte da terra que
lhe foi confiada.
E obrigação da comunidade regulamentar, em justiça, um desenvolvimento integrado, sem ceder a tentação do progresso fácil
que acarreta pesados custos ecológicos
as gerações
vindouras.
-

5.As relaçóes económicas
As desigualdades de situação económica, as divisões de toda
a espécie entre ricos e pobres no Mundo, comprometem o futuro
da paz também na Europa. Pode-se prever, sem ser propriamente um futurólogo, a invasão desta apregoada "terra de leite e mel"
pelos pobres. Ela começou já, com a imigração clandestina, e tornar-se-á cada vez mais pressionante num futuro não muito remoto.
Nesta hora em que atingimos, de algum modo, o limiar de
uma nova ordem mundial, espera-se de povos de matriz cristã
que proponham, sigam e inculquem, sempre de novo, regras
económicas de subsidiariedade. A economia e o desenvolvimento devem dar sempre prioridade ao factor humano. As dependências económicas são inumanas.
A Bíblia não foi capaz de abolir a escravidão no próprio tempo
da sua origem, mas os princípios bíblicos da igualdade venceram
esta forma cruel de desfrutamento nestes tempos de aplicação
sempre crescente da fraternidade entre os homens.
A paz anunciada por Cristo, das cartas de S. Paulo, profetizada já pelos profetas do Antigo Testamento, baseia-se na cooperação de todas as nações e de todos os homens, como irmãos e irmãs. Os princípios cristãos da justiça, do respeito mútuo, da caridade e, por fim, do amor são a Única via concreta
para o futuro novo do mundo.
Esta é a mensagem da Bíblia. Será só uma utopia?

A ~ í b lrecorda
i ~ então às gentes da E~~~~~

que a verdadeira cultura não consiste na mera
acum~laçá0OU no aumento dos bens
que cada um possui. Consiste, sim,
no compromisso com os valores autênticos
da vida, que dizem respeito a cada homem
na sua globalidade e a globalidade dos homens.

A IGREJA
NO MUNDO
-TEM

PO DE O HOMEM
SE INTERROGAR
Carlos Silva*

O tipo do homem na cultura dominante ocidental
é hoje o tecnocrata, o consumidor, porventura
sagaz, daquilo que não sabe, aquele que é
moldado a imagem e semelhança de uma
economia em que tudo se permuta sem que haja
propriamente um sentido para a vida.
Porém, se esta é já uma forma moralizada
do surgimento
do homem técnico,
por outro lado, é no materialismo realista e não
assim idealizado que se encontra
um dos movimentos a mais ter de ponderar
o sentido do humano em termos positivos.
Não é aquele que pensa a acção, mas o que age,
que manuseia; é ainda a aceitação
da corporalidade no sentido concreto
da existência e da finitude situacional da mesma.
* Professor de Filosofia da UniversidadeCatólica

1.0MODELO DO HUMANO
E A PERSPECTIVA DA FILOSOFIA DA CULTURA

Faz parte da realidade humana uma indagação de si mesma
identificativa. A civilização é constituída desde tempos imemoriais e sob multímodas formas por modelos dessa pretensa
identidade do Homem. Porém, o ciclo reflexivo que expressa em
termos de uma filosofia, de uma atitude consciente, de uma religião pessoal ou de um caminho sapiencial de vida, só se constituiu acerca de três milénios - o que significa só muito recentemente, no ciclo do humano.
Esse momento axial paradigmatizado num dar-se conta de
si próprio, também em termos de sujeito pensante, pode-se re;
sumir na admonição do "conhece-te a ti mesmo" socrático. E
ainda a partir deste caminho de autodescoberta que se hão-de
separar as vias dos que continuam a procurar e dos que supõem ter já encontrado.
A cultura ocidental e europeia é, sem duvida, resultante das
transformações deste repositório do pensamento clássico na
descoberta e autonomia mental do Homem, depois completada
pelo sentido do "homem novo", na acepção de uma filiação divina, a que as categorias hebraicas e a Revelação na luz da fé
cristã vêm conduzir. Porém, poder-se-iadizer que a esta revelaçao da perfeita humanidade em Jesus Cristo, e no acicate do
despojamento evangélico, se veio substituir em larga medida
uma helenização do pensamento cristão na formulação teológica sistémica, no figurino da ciência escolástica, que, não só não
se afastou sequer da vivacidade dialéctica da antiga interrogação socrática, como veio (pelo seu metafísico distanciamento, já
não experiencial, mas tão-só conceptual) a estar na base dos redutores humanismos da modernidade.
De facto, a partir do renascimento, encontra-se mais vivo o
modelo didáctico e a "mathesis" de uma razão autonomizada
do que o sentido de uma "intelligentia fidei", que forçosamente
se teria de abrir as dimensões de uma sabedoria espiritual e da
vida interior e mística. Pode-se assim dizer que há uma continuidade maior entre a medievalidade escolástica e o pensamento
moderno, ou entre o enciclopedismo antigo e a modernidade, a
despeito do que pareça e no que concerne a este ciclo da resposta humanista ao Homem.
E, no fundo, a substituição da aventura que é a experiência
religiosa pela segurança da cultura, mesmo quando entendida
como uma cultura religiosa. E, de novo, não é a intempestiva interrogação socrática que sobrevive a "cicuta" do pragmatismo
das situações e dos valores culturais. Mais até: o didactismo sofístico e retórico antigo ganha uma outra legitimidade científica
pelo domínio do conhecimento objectivo, técnico e supostamente radical do humano e da Natureza.
Afinal, extrema-se para o mundo contemporâneo o binómio
entre uma definição teológica do homem e uma mera abordagem naturalista e fenoménica do mesmo, sendo bem sensível o
paradigma lógico que resta de permeio nesta dupla face da antropologia: o "zôon Iógon eknon" ou, numa expressão mais actualizada do "homo loquens", o ser definido pela linguagem que
a si próprio se refere. Este reino retórico pode ser o dos limites
lógico-linguísticos, o da positividade verificável das coerências,

o das determinações sociais do reconhecimento do seu fenómeno individual ou colectivo, o das identificações ético-practicistas,
ou das formas ideológicas e de outros saberes médios, tipificados nos humanismos e noutros sistemas de identificação cultural
e científica do humano.
Inverte-se mesmo, a partir do século passado, o questionário
que a experiência pensante dos grandes filósofos dirigia sempre
socraticamente ao homem: deixa-se de perguntar quem ele é, ou
o que é, para se tender a uma explicação modal de como ele é,
ou seja, da condição ou da situação, mais tarde dita fenomenológica, do humano.
E, sobretudo a partir de Kant, e da "cegueira metafísica" pela
denegação de uma intuição intelectual, o interesse pelo humano,
a parte as ciências biológicas e médicas que o tratam como objecto, inclinou-se para privilegiar a sua interrogação em termos de
razão prática, isto é, já não para perguntar o que é possível conhecer acerca dele, mas como é razoável, como deve' praticamente comportar-se. Nietzsche extremou esta situação, passando
da ordem do dever, suposto ainda de acordo com uma razão de
imperativo universal, para a ordem de um querer ser e de uma
pura vontade de poder.
E é este apenas um exemplo entre outros da perda de referências onto-teológicas, o esvaziamento de uma referenciação ao
Absoluto, que, entretanto, erige o próprio humano "demasiado
humano" na situação trágica existencial de um viver sem sentido,
ou na pura efemeridade.
Não é apenas o homem temporal (Sein zum Tode), ou o homem-mistério na formulação adjectiva e fraca de Gabriel Marcel:
é que ficou descolada, divorciada, desta reflexão a sabedoria intrínseca de uma sabedoria de presença que é pessoal, dialogal, e
que se estabelece não apenas na situação excepcional da contemplação metafísica, mas no que se diria, naquela mística sensibilidade incarnacional dada na inteligência de cada gesto, no
amor que se redescobre na abertura transcendente do humano.
Este outro indicativo, largamente esquecido no ciclo da cultura ocidental, supõe o retorno a Sócrates, ao que foi ainda em parte a latência do socratismo cristão, que era também o laboratório
monástico da vida interior, mas que, de forma ainda mais explícita, é o traço bíblico, evangélico, de uma reconversão da inteligência mental a uma sabedoria cordial. E que, de facto, o importante
não é dizer abstractamente o que o homem é, mas dizer de maneira a que ele se descubra e seja; não é o indicativo da razão
prática ainda abstracta, ou das ideologias do humanismo moderno, inclusive do pretenso personalismo cristão. E, outrossim, o
dar o primado a linguagem deontológica, "performativa", cujo significado não está idealizado para manter aquilo que se diz, mas,
inversamente, é a palavra que escuta esses "gemidos inenarráveis do Espírito", como diz S. Paulo, que faz acontecer e só assim
ter significado.
Ora, no mundo contemporâneo e nos quadros da pensatividade ocidental, o que se encontra é a proliferação de tipos de
concepção do humano, de valores, de direitos, de noções sempre mais ou menos gerais, comparativas, relativas, históricas e
efémeras. E o que nisto pudesse parecer a profunda humildade
de uma humanidade reconhecida no relativo, no sempre imperfeito desse mesmo saber humano acerca de si, aparece, pelo con-

trário e numa análise mais profunda, como uma forma orgulhosa
por de mais, um supor uma dialéctica totalitária, ou um progresso
indefinido, ou um liberalismo definitivo, ou ainda um relativismo
dogmático.
Não será bem mais humilde aquele que revê o Homem a luz
do Absoluto e que reencontra esta dimensão no acontecimento
incarnacional transcendente do próprio Cristo, como diz o Concílio, sendo o Homem o centro de referência, já não relativo, porque nessa imagem, nessa similitude de Deus? Afinal, seria o que
de forma mais simples se encontra na frase atribuída a S. Francisco de Assis, em que, a propósito do Homem, o "Poverello" responde: "O Homem é aquilo que ele for aos olhos de Deus."
Tem-se falado nos últimos anos, e após um certo fracasso
das concepções sociais dialécticas e práticas de abordagem colectivista do homem, no contraponto hiperindividualista do pósmodernismo, não apenas ao nível cultural, mas como atitude social e nova filosofia do humano. Mas esse hiperindividualismo, esse neo-hedonismo de uma sociedade tecnológica, das formas
dúcteis de uma liberalismo consumista, de uma concepção mercantil e Iúdica sob todos os aspectos da vida, em ideais tão vagos
como os de "qualidade de vida", "competição e sucesso", "êxito"
e "prazer", etc., não constitui senão o que, em nosso entender, é
ainda uma forma oca, um fenómeno de micro-sociologia individual. Trata-se de uma robotização do humano a partir de uma Babel de possibilidades exteriores e mundanas que não encontram
nele, homem, uma alma de ser, um desenvolvimento sequer do
sujeito, ao menos na autoridade moral de uma consciência filosófica como a que se encontrava de Descartes a Fichte, para já não
referir a sageza do filósofo socrático ou estóico, ou ainda a "sapientia christiana" de StQAgostinho.
Do ponto de vista filosófico, o deserto da reflexão e o pulular
de miragens equaciona-se num diletantismo de larga parte da
produção filosófica que não adverte nas palavras, carregadas de
acerto, de Heidegger, na "Carta sobre o Humanismo", quando
conclui dever haver "menos filosofia e mais desvelo, ou cuidado,
no pensar". No entanto, poder-se-á perguntar se não é esta uma
atitude de refúgio poético e aristocrático do pensar de muito poucos, perante a nova condição cultural do homem e, inclusive, das
formas de filosofia que apontam para o estrutural e social, o económico, político, seja no homem da intercomunicação-relação de
Habermas, seja no sentido do homem hermenêutico, de Gadamer a Adorno, seja nas formas de pensar o efémero de Lipovetsky, etc.
De facto, um acesso mais amplo aos meios da cultura, a revolução nos meios de comunicação, na cibernética e informática, a
presença generalizada do audiovisual na educação, tudo isto vem
trazer novas categorias de sensibilidade ao espaço e ao tempo, a
inter-relação social, a pluralidade de culturas, a novas formas de
lógica semiótica, e, por conseguinte, parece pôr em causa aquela
reacção romântica de refúgio na interrogação sobre o pensar, sobre o pensador, a maneira heideggeriana.
De facto, a essa interrogação sem resposta de Heidegger,
na "Carta sobre o Humanismo", e as respostas que nem sequer
escutam ou formulam um interrogar humano sobre si próprio,
da mentalidade calculante das abordagens técnicas e científicas
do humano, deve-se contrapor uma outra inteligência que é

bem mais simples, bem mais comum que a questão metafísica
de Heidegger, e, no entanto, também mais rigorosa do que a
mesma. Trata-se da inteligência do coração e daquela que
parte de uma psicologia profunda, inclusive, num adensamento radical das condições epistemológicas relativas ou precárias, que tantas vezes se pretende defender postulativamente
como valores.
Esta reorientação para uma tal sabedoria está mais presente
nas condições da criatividade que rompe a cultura feita e, sobretudo, se pode manifestar no anúncio religioso enquanto
mensagem de libertação, afinal, da experiência do diferente, de
abertura para o bem ou para a perfeição.
Será isto dizer que, a esta luz, a situação contemporânea é
negativa e se é votado ao pessimismo?
O tipo do homem na cultura dominante ocidental é hoje o
tecnocrata, o consumidor, porventura sagaz, daquilo que não
sabe, aquele que é moldado a imagem e semelhança de uma
economia em que tudo se permuta sem que haja propriamente
um sentido para a vida, Porém, se esta é já uma forma moralizada do surgimento do homem técnico, por outro lado, é no materialismo realista e não assim idealizado que se encontra um dos
movimentos a mais ter de ponderar o sentido do humano em
termos positivos. Não é aquele que pensa a acção, mas o que
age, que manuseia; é ainda a aceitação da corporalidade no
sentido concreto da existência e da finitude situacional da
mesma.
Lida a materialidade e o sentido do realismo deste modo,
até a própria consequência do ateísmo acaba por ser, como se
diz no Concílio, um aspecto libertador de falsas concepções de
Deus e do Homem, neste caso num angelismo que tantas vezes
mascarava interesses bem concretos de tão-somente alguns.
Aliás, este sentido incarnacional é pedra-de-toque na acepção da experiência cristã, não como a fuga do homem para uma
transcendência, mas, outrossim, como acolhimento da transcendência em si próprio, ou seja, de uma transformação espiritual do homem.
Seria portanto de atender aqui a uma ascese de imagens do
humano, novos ídolos da heresia "antropolátrica" que, quiçá
mesmo em termos teológicos, se vem implantando, quando não
haja a oração, a vigília que torne a própria Igreja bem mais despojada de certezas acerca do Homem e, outrossim, confiante na
misericórdia da vida, do sempre novo e diferente dom do humano.

2. ASPECTOSAPORÉTICOS DO HOMEM
NA CULTURA PORTUGUESA

Tudo isto que se refere em síntese a cultura ocidental se pode aplicar a condição do homem português, com a diferença
tão pequena como imensa de que na cultura portuguesa se finge tudo isto, sem a dogmatizaçáo metafísica germânica, sem a
seriedade pragmática e Iúdica anglo-saxónica, sem o método
cartesiano, sem sequer a heroicidade estóica e mística de Castela... Neste país romano, entre outras fontes, e sobretudo de
semitas, particularmente judeus, costas viradas para a Europa, e

dimensão atlântica de uma história universalista, a portugalidade ecoa uma miscigenação complexa, modesta, humilde, para
não dizer tantas vezes medíocre e até cobarde, de um povo que
teve, a par de glórias passageiras, a má fama de um lucro fácil,
da pirataria e da indolência. Hoje, os brandos costumes, a organização do Estado, a diluição social na comunidade nacional,
colocam ainda ao homem português este sentido cosmopolita,
universalista, migratório, associado ao modelo tecnológico iluminista e cultural comunitário europeu.
Mas esta não é uma questão de fundo: mais do que a identidade cultural ou nacional neste novo espaço, o que importa a
consciência do homem na cultura portuguesa é o sentido de
uma determinada medida que, se lhe cerceia a organização
pensante, a vai suprindo na criatividade imaginativa ou mesmo
em formas de abreviar o pensamento. A dominância emocionalista e o fraco cultivo da vontade fazem com que o maior obstáculo a interrogação da nossa cultura pelo sentido do humano
decaia em formas psicológicas e afectivas normalmente de um
moralismo débil.
E quando se releva desta debilidade no sentido de uma sadia religiosidade popular é sempre dúbia esta postura de pensamento perante o que poderá ser uma ausência de crítica a formas eminentemente supersticiosas, tíbias ou amedrontadas na
experiência do próprio sagrado.
A capacidade para se ser idêntico "sem se pensar nisso",
para encontrar a latência de uma cultura sem necessariamente
haver de a justificar, constitui entretanto o timbre generoso, a
hospitalidade ontológica que permite uma mais fácil conversão,
uma plastia de atitudes capaz de entender profundamente a vida sem a reduzir ao pensamento.
Na experiência religiosa ou cristã, como já foi analisado, não
é o estrangeirismo de uma cultura teológica que tem premência,
mas o sentido da infância, do retorno a uma génese do sagrado, a benignidade do credo num Deus-Menino que, no lirismo
das coisas pequenas e no quase pagão de uma romaria, sempre faz sentir um outro timbre sincero da vida cristã e, em particular, também da devoção mariana.
Mas, se muitos destes traços de uma idiossincrasia cultural
e religiosa portuguesa podem ser postos em causa por uma
análise sociológica menos literária e, entretanto, alargados a pátria linguística que envolve outros povos filhos desta cultura; ou
ainda, se esta mesma cultura pode ter, da decadência, entrado
na memória histórica do já sido, o anúncio daquela transcendência, o acometimento pela experiência espiritual amplifica-se,
tornando o homem português e o homem ocidental testemunhas do sem-sentido de um mundo de concepções baseadas
na hipertrofia da racionalidade, no crescimento desarmónico
das faculdades do homem e, sobretudo, na miragem de uma felicidade tão-só imanente.

3. 0 HOMEM RELIGIOSO
E A INTERPELAÇÁO DA TRANSCENDÊNCIA
O que está em causa neste repto que a religião deveria dirigir a própria cultura, para a valorizar não de um ponto de vis-

ta de uma teologia da cultura, mas de um ponto de vista crítico,
é o próprio sentido da religiáo e da sua mensagem, não tanto
na analogia justificativa, na quietude paralisante, mas na socrática subversão, no perdulário do gratuito, no gesto santo e perfeito de uma perfeita confiança, numa interpelação que reconverta
a verdade ao mais íntimo ou ao essencial da própria vida, deixando de ser um viver segundo a doutrina, para ser uma doutrina de vida.
É neste sentido que toda a inovação do Concílio Vaticano II
tem particular relevância, não tanto na letra de algumas formulações que hoje já se sente, porque mais imediatistas, desactualizadas na formulação, ainda que não ao nível dos princípios, mas
sobretudo por esse novo espírito que faz da Igreja e da sua doutrina,uma palavra de orientação a vida.
E a libertação do Ocidente e dos modelos de algum modo cesaristas e romanos abrindo-se a outras culturas, a dimensáo ecuménica da experiência cristã. Abreviadamente dir-se-iater-se integrado o espírito da diversidade, da pluralidade e da inovação numa mestria que dá ao homem uma possibilidade acrescida para a
sua dignidade e consciência livre, e livre mesmo perante a religião.
Resta, no entanto, dizer que, se até aqui tem sido esta pluralidade e sua harmonização sempre o grande problema da unidade
pastoral da Igreja, se historicamente se determina já o sentido da
opção cultural e da pluralidade das atitudes humanas de acordo
com uma criatividade em aberto, porém, o pensamento temporal
da Igreja, o sentido para a teologia da História, mesmo como uma
História sagrada e de Salvação, é ainda hegelianamente monolítico e de uma linearidade constrangente.
Aqui, a experiência psicológica e espiritual de outras grandes religiões e caminhos de vida pode dar um particular contributo, ao chamar a atenção para a relatividade do tempo e da
história e ao vir a permitir, quiçá, que se opte não apenas pelo
espaço, pela atitude de uma geografia cultural, mas também pelo tempo que, no caso cristão, já não seria a utopia de um futuro, a ficção de um passado, mas a manutenção vigilante de um
"kairós", dessa cruz do Eterno no presente, que é o que importa, nesse dom ou nessa caridade de ser em que se tange a graça de Deus.
Então, o "conhece-te a ti mesmo" passa a ter uma dimensão
emergente da evanescência do real e, por isso mesmo, realizante
do que advém em cada momento, sempre de novo, para essa
atenção e esse cuidado que constitui o Homem, como diz Heidegger, qual "pastor do ser", e que, menos do que o definir em
abstracta especulação, o preserva nesse habitar, nessa vizinhança do sagrado.

Lisboa, 15/1/91

Mas esta não é uma questão de fundo:
mais do que a identidade cultural ou nacional
neste novo espaço, o que importa a consciência
do homem na cultura portuguesa é o sentido
de uma determinada medida que, se lhe cerceia
a organização pensante, a vai suprindo
na criatividade imaginativa ou mesmo em formas
de abreviar o pensamento. A dominância
emocionalista e o fraco cultivo da vontade fazem
com que o maior obstáculo a interrogação
da nossa cultura pelo sentido do humano
decaia em formas psicológicas e afectivas
normalmente de um moralismo débil.

CAMINHANDO
SOB O ESPLENDOR
DA TUA FACE

Maria Adelaide Pinto Correia
língua portuguesa é mesmo muito traiçoeira. estava eu na missa
numa paróquia rural, de vasto e apetecível largo, sombreado como convém, ao colo da pequena comunidade amena e familiar.
Eis senao quando qualquer coisa me fez cócegas no recolhimento. E que estavam a cantar:
Vamos aclamar o Senhor
Com bramidos de alegria!*
Bramidos?! Bramidos, a letra, clamam os veados em cio. Todos os bramidos são fisiológicos, instintivos, das tripas - de
dor, de cólera, de desejo. Teriam alguma vez bramido aquelas
senhoras e raparigas de pequena burguesia campesina, tão
compostinhas? E os homens, muito direitos, lá atrás, remoendo
dificuldades e cálculos? Bramidos de alegria para aclamar o Senhor?...
E daí...
Talvez devesse ser mesmo com bramidos que O aclamássemos. Essa fissura que deixámos crescer entre o que Lhe oferecemoslapresentamos e o que verdadeiramente, intrinsecamente, sentimos e gostaríamos de exprimir...
A sensualidade, a máxima "cultivação" das capacidades psico-físicas de cada um de nós para sentir e exprimir, que deixámos reservar só para a sexualidade.
Quando paramos, calados, sob um céu de estrelas; quando
paramos, calados, face a um mar poderoso, podemos ter muitos sentimentos desencontrados, mas o momento será submerso por um banho de relativizaçáo, de paz cósmica, de aquietamento um tanto inumano.
Não é o mesmo ao entardecer no campo - um campo pacífico das nossas latitudes, numa paisagem com contrastes, a hora em que se calam os homens e os seus utensílios. A calma é
penetrante, envolvente, mas riquíssima de ruídos vivos: dos rebanhos, dos pássaros, dos insectos. Se conseguimos um belo
silêncio da nossa parte, a sensação de comunhão com a vitalidade que nos rodeia é espantosa e estimulante, sem brecha, na
grande serenidade que desce sobre nós.
O que eu estou a querer dizer é que experimentar por vezes
esta comunhão é essencial. Como um retiro, sem as palavras faladas.
Penso nas férias com TV sempre ligada, carros, motos, aldeamentos, CD, PC, vídeos, loiças - é só isso que queremos
dar a experimentar aos nossos filhos?
Julho 1992
* A versão habitual é "entre brados de alegria".

t u sou
SEROPOSITIVO
ediram-me que testemunhasse, como seropositivo, um pouco
da minha forma de estar na vida e em especial com os outros.
Hesitei, porque testemunhos sobre a vivência de uma doença actualmente fatal, privilegiando a esperança, a fraternidade e
a solidariedade, são difíceis, mas não poderia recusar o pedido
de alguém que me habituei a admirar e a respeitar.
Não vos nego o choque, mesmo consciente da grande probabilidade de estar infectado, que tive.
Não foi revolta ou culpa, e muito menos "porquê eu?"
O que julgo ter sentido foi o vazio do não advir.
Sem atropelos ou dramas procurei encontrar uma solução
para uma situação completamente misteriosa e por poucos suficientemente conhecida. Privilegiei a auto-informaçáo por julgar
a ignorância causa de muitos males.
Decidido que foi o rumo a dar e as vias existentes para "contornar" este sério problema, retomei o quotidiano sem qualquer
alteração significativa, para além de, dentro dos meus horários,
já de si sobrecarregados, ter de conjugar muitas e complexas
rotinas hospitalares,.
O presente continuou o passado e ambos se traduzem em
serenidade.
A ausência do devir, sem dúvida dramática, especialmente
quando se está no auge da juventude, não quis que fosse excessivamente valorizada em detrimento da continuação da vida,
onde hoje, como sempre, exalto a alegria e a solidariedade.
A minha grande capacidade de amar do passado é actualmente, com todos os condicionalismos, a mesma e exerço-a na
sua plenitude.
Não faço hoje o que quis ou sonhei fazer. Não corro para alcançar tudo com medo de alguma coisa deixar. Náo tenho nada
por compensar ou por realizar, porque fiz o que devia, queria,
sonhava e amava.
Só me restou continuar este rio que foi e é a vida.
Esta barca que me transportará um dia terá como passageiro alguém que muito amou e sempre se sentiu amado.
E, no meu último momento, quero poder ver o Sol para logo
contemplar a Lua.

Trabalha na SPES -Associação de Apoio aos Doentes da Sida
(ver a Viragem n 3). Não identificamos o autor do texto,
por razões que respeitamos.

JOSE SARAMAGO,
O Evangelho segundo Jesus Cristo,
Romance, Lisboa, 1991, Ed. Caminho, 445 pp.
E uma obra difícil de classificar entre os géneros literários.
Coincide, por um lado, com os evangelhos apócrifos, na liberdade
narrativa com que emprega os factos e discursos contidos na Bíblia
e pelos adornos fantásticos com que apresenta certos sucessos da
vida de Jesus, por exemplo, a sua peculiar versão da anunciação a
Maria, o destino do seu esposo José, as tentações a que Jesus se
vê submetido, etc. Mas, por outro lado, a obra tem uma densidade
de pensamento, filosófico e teológico, que a aproxima não só do
ensaio, mas, inclusive, do desenvolvimento sistemático de uma ou
várias teses.
O autor apresenta modestamente a sua obra como romance ou
relato novelesco, mas, na contracapa do livro, aparece a citação de
Lucas 1, 1-4, que nos situa no género de relato de factos sucedidos, contados depois de cuidadosa investigação. Na realidade,
desde o começo todos sabemos de quem se está a falar e o esquema narrativo acomoda-se ao modelo canónico dos evangelhos
com a peculiaridade de não ter de sujeitar-se a determinadas fontes, mas dando largas a imaginação e recriação literária de ambientes e situações.
Nesta tarefa, o autor mostra-se um grande mestre. Mais de metade do livro está dedicada aos episódios da infância e adolescência de Jesus. Ainda que o fio narrativo da preocupaçaolobsessão
pelo sofrimento dos inocentes e por esclarecer o enigma de seu pai
José esteja muito vivo, prevalecem as descrições pormenorizadas
de costumes e personagens, referências frequentes a citações bíblica~,as interpretações rabínicas, a paisagem, ao mundo dos sentimentos e das emoções.
No último terço do livro, tudo se precipita. O autor, além do
mais, pretende aqui ser bom conhecedor do que pensam Deus e o
Diabo. O que conhecemos como a vida pública de Jesus e a sua
paixão despacha-se em muito menos espaço. O autor tem pressa
de resolver de uma vez o destino de Jesus. E é aqui que aparece
com especial evidência a sua concepção do divino - DeusIDiabo
- como destino que pesa sobre a história humana.
O autor propõe-se, pois, fazer uma releitura da história de Jesus que ele extrai da tradição bíblica, e mais especificamente do
catecismo popular, a partir da vertente do destino inexorável - e
cruel - que se depara ao homem precisamente por viver ante
Deus. O protagonista da história não é na verdade Jesus, mas essa
força fatal que pesa sobre os homens e que aparece com rosto bifronte: Deus e o Diabo, o Bem e o Mal, os quais necessitam um do
outro, segundo se afirma mais de uma vez. O crente, por sê-10, sabe-se sempre devedor ante Deus e, por isso, o sentimento de culpa
- pelo menos, da culpa original - persegue-o.
Percebem-se aqui ecos do pensamento nietzscheano. O pecado pessoal, além do mais, pode consistir simplesmente em não ter
tentado salvar vidas humanas, ainda que sabendo que tal tentativa
seria infrutuosa. Assim aparece o remorso perseguindo José por
não ter avisado os outros pais de Belém de que os seus filhos corriam perigo. O pesadelo desta culpabilidade persegui-lo-á sempre a
maneira de sonho tenaz, que, além disso, será vivido, como herança
insuportável, por Jesus, que, também em sonhos, vê que o seu pai
quer dar-lhe a morte. Isto explica ao mesmo tempo que, na lógica

do destino trágico que o envolve, José acabe crucificado em Séforis, ao ser confundido com os insurrectos contra o poder romano,
quando ia precisamentefazer o bem, resgatar um vizinho ferido.
Ter visto Deus e saber-se o seu filho eleito é o que faz que Jesus descubra finalmente o seu destino: morrer crucificado. A única
razão deste destino é que Deus o quer. Jesus, aliás, numa longa
conversa que mantém com Deus - presente agora, sob a forma
de um velho judeu rico, na espessura do nevoeiro do lago de Tiberíades e tendo como única testemunha na barca o Diabo -, exige
saber que fruto dará a sua morte e o autor compraz-se em citar, inicialmente por ordem alfabética, os nomes dos inúmeros mártires
que, por fidelidade a causa de Jesus e Deus, hão-de sofrer morte
violenta, assinalando em cada caso o género de tormento a que se
verão submetidos. Acrescenta depois os excessos das Cruzadas e
os terrores da Inquisição, assim como a vida ascética e de renúncia
- autoflagelação incluída - das muitas famílias e ordens religiosas
que o autor refere, apresentando uma longa lista das principais.
A arbitrariedade e crueldade do Deus com quem Jesus se relaciona manifesta-semais do que nunca nestes dois episódios. A única razão de tanto sofrimento, o pessoal de Jesus e o padecido oule
causado pelos seus seguidores será o alargamento do grupo dos
seus adoradores. Passar do minúsculo povo de Israel para a Igreja
Católica, para a assembleia universal.
Por outro lado, o próprio Diabo, cujo destino está ligado ao pecado de desobediência, propõe um pacto a Deus: ele deixará de
tentar a humanidade, evitando assim todo o sofrimento unido ao
pecado, com a condição de que Deus, perdoando-lhe, o readmita
no seu céu. A resposta de Deus é contundente: não pode ser! Quer
dizer que se mostra mais compadecido da dor humana o Diabo do
que o próprio Deus.
A pessoa de Jesus, de resto, é apresentada com indubitável
simpatia na sua plena humanidade. Desenvolve-se com desenvoltura nas diversas situações; aprende com rapidez e faz-se escutar
quando coloca perguntas aos especialistas da sinagoga ou no
Templo; tira proveito também da sua convivência com o Diabo, o
qual encontra sob a forma de pastor e com quem partilha algum
tempo da adolescência. A sua experiência humana mais gozosa
emoldura-se na especial relação com Maria de Magdala, que o inicia nos segredos do corpo e do amor. Esta nova relação é transformadora também para Maria de Magdala, que, a partir desse encontro, abandona a sua antiga condição de prostituta e o segue incondicionalmente. A narração destas relações especiais é feita de um
modo fino e elegante.
Quanto ao mais, a educação religiosa de Jesus está ligada a
tradição da sinagoga e a prática da oração de louvor a Deus nos diversos momentos do dia. Mas a vida de Jesus aparece sobretudo
determinada - e perturbada - pelo convencimento da culpabilidade do seu pai José, percebida primeiro enigmaticamente em sonho e revelada depois pelo conhecimento dos sucessos que rodearam a sua infância.
Das duas grandes experiências que Jesus tem de Deus, a primeira decorre no deserto, aonde Jesus se vê obrigado a ir em busca
de uma ovelha extraviada do rebanho do enigmático pastor (o Diabo)
com quem ele colabora. Ali, vencendo muitas resistências, acaba por
sacrificar a ovelha a Deus, depois de, nos sacrifícios rituais do Templo, ele próprio - desobedecendo a Lei - ter indultado o cordeiro
que alguém lhe tinha oferecido para o sacrifício pascal. Indultou-o
porque não podia suportar o sofrimento de um ser vivo inocente.
Desde essa experiência do deserto Jesus sabe que viu a Deus,

e as pessoas com quem a partir desse momento se encontre dividir-se-ão em dois grupos, os que acreditam quando ele diz que viu
a Deus e os que duvidam. Entre estes últimos contam-se a sua mãe
e os seus irmãos, Entre os primeiros, ocupam um lugar preferencial
Maria de Magdala e alguns pescadores da Galileia.
A outra grande experiência já foi mencionada. Tem lugar no
meio do nevoeiro, mas desta vez não na montanha (como no caso
de Moisés), mas no meio do lago. Ali se sabe filho de Deus e destinado a morrer inexoravelmentede morte violenta, como o seu pai.
Quem é, pois, o pai de Jesus? Na narração de Saramago, Jesus
é fruto da união esponsal de Maria e José; é o seu primogénito. Depois dele nascerão vários irmãos e duas irmãs. Mas, só no caso de
Jesus, Maria recebe, imediatamente a seguir a concepção, a visita e o
anúncio de uma personagem (que logo se identificará como um anjo)
acerca da sua gravidez; anúncio que impressiona profundamente Maria e que vai acompanhado de alguns sinais surpreendentes.
Mas, como já ficou dito, a vida de Jesus aparece marcada muito
mais decisivamente pelo estigma - e culpa - do pai. A relação com a
mãe é breve e, por força dos acontecimentos, distante. Na revelação
do lago, no entanto, Jesus recebe a explicação de que a semente de
Deus se misturou com a semente de José. De modo que o fundamento do título "filho de Deus" e a eleição de Jesus para uma morte sacrificial ficam explicados assim numa elementar linguagem biológica.
Se se ler o livro a partie da perspectiva da fé da Igreja, há que
situar, sem dúvida, o ponto de maior desacordo elou escândalo na
imagem de Deus que nos apresenta. Em vez de ser o centro de
uma boa nova de Jesus, converte-se ele próprio em acusado e culpável. Daí que - como síntese desta visão cruel - Jesus diga da
cruz, dirigindo-se a humanidade: "Homens, perdoai-lhe porque ele
não sabe o que fez." (P. 444.)
Perante esta caricatura, deformante e ímpia, do Deus revelado por
Jesus como a comunidade cristã crê, o modo de entender a plena humanidade de Jesus e a sua concepção natural no matrimónio de Maria e José reduzem-se a temas de menor calado e significação. E seria uma pena que a discussão se centrasse nestes últimos aspectos.
O problema humano de que se parte é o sofrimento - e a culpabilidade -, sentidos também pelos "inocentes", e esse facto é
sempre um desafio a fé em Deus. E o tema clássico com que qualquer teodiceia (justificação racional da obra de Deus no mundo) se
tem de defrontar e que, além disso, se viu agudizado ao longo dos
tempos por certas interpretações jurídico-penais da obra redentora
de Jesus. Neste sentido, a obra de Saramago pode servir de poderosa lembrança de tais desafios.
Digamos, para terminar, que a obra, sobretudo nos dois primeiros terços, se lê com gosto; é amena e interessante. Para dar maior
vivacidade aos diálogos, recorre a transcrição continuada dos mesmos e as intervenções dos distintos interlocutores são assinaladas
com a introdução de uma maiúscula precedida unicamente de uma
vírgula. 0s pontos e parágrafos dentro de cada capítulo são escassíssimos.
Mas a obra não deveria chamar-se "O Evangelho segundo Jesus Cristo". A segunda parte do título deve ser "segundo José Saramago". E, sobretudo, a obra não é em nenhum caso "evangelho"
(eu-aggelion), boa notícia, mas sim "anti-evangelho" (dys-aggelion)
má notícia, se são acertadas as observações feitas sobre o seu conteúdo e concretamente sobre o que nos mostra do Deus de Jesus.

Manuel Longa Pérez
Tradução de Rifa Veiga

MONTESERRAT ROIG,
A Voz Melodiosa,
Romance, Lisboa, 1990, Publicaçóes D. Quixote, 135 pp.
Vale a pena ler. É um livro que provoca o encantamento de
quem o lê e sugere reflexões muito oportunas sobre a fraternidade e o amor, a sexualidade e a política, a amizade e o desamor,
o prazer e a dor, o gozo e o sofrimento... Subjaz a toda a trama
narrativa uma interrogação acerca do(s) sentido(s) da vida e da
morte.
Se o livro enuncia percursos de desencanto e desilusão, pela
voz da narradora (também ela personagem), pela estrutura da
obra e, sobretudo, pela voz de Alpargata, o protagonista, o leitor é
convidado a uma permanente atitude de abertura perante a vida, a
um olhar de ternura para com os outros, a contemplação do mundo, onde a busca da transcendência se insinua nomeadamente
pela via poética.
- Nós não somos como os astros - disse. - Somos o caos e a
ordem e só de vez em quando enternecemos as estrelas.
- E como podemos enternecê-las? - perguntou Mundeta.
- Com a palavra humana. (P. 94.)
Longe de ser um tratado, o livro é um verdadeiro romance.
Nada é realista nem propriamente psicologizante. Dir-se-ia uma
escrita do maravilhoso. A história desenvolve-se ao sabor da memória da narradora e das personagens, num registo frequentemente alegórico.
Resumidamente, a editora apresenta a história assim: "A Voz
Melodiosa é um romance do fracasso dos paraísos artificialmente
criados e da difícil descoberta da realidade do mundo. O seu protagonista é um jovem cuja característica mais marcante é a fealdade.
Consciente dessa circunstância, o avô ordenara que na casa se escondessem todos os espelhos, para que jamais o menino se apercebesse de qual era efectivamente o seu aspecto. Cerrara também
todas as varandas e prometera construir-lhe um pequeno paraíso:
'E todas as vozes soar-te-ão melodiosas"'.
Se literalmente o romance é a narrativa do percurso iniciático
de um jovem universitário, pelos temas escolhidos e pela forma como são abordados, o livro constitui uma evocação pessoal de duas
gerações, a dos jovens universitários catalães dos anos 60 e a dos
seus avós, a geração da I Grande Guerra, conhecida como a geração do desencanto, e, no caso da Espanha, a geração que sofreu a
Guerra Civil.
Mas, e ainda mais basicamente, através da releitura destes
dois universos a partir da realidade actual (evocada no Epílogo),
o livro descreve-nos com ternura e fina ironia um itinerário espiritual, o da própria narradoralautora: "De vez em quando chegame as mãos um novo livro de Alpargata. Com dedicatória. Não
sei onde vive. Mas sei que virá e espero-o. Entretanto leio a sua
poesia.
Sei que me tirará de casa, onde vivo como se já estivesse
morta. Amar-me-á como se eu acabasse de nascer. Chamá-lo-ei
pelo seu nome. E ambos, alguma vez, enterneceremos as estrelas."

Paulo Fontes

CESIS
O Cesis - Centro de Estudos
Para a Intervenção Social, constituiuse em Janeiro de 1992, na sequência
de um projecto de autonomia e expansão do Departamento de Pesquisa
Social do Centro de Reflexão Cristã.
Como tal, apesar da sua recente
constituição, o Cesis tem um passado
de cinco anos de actividade, ao longo
dos quais desenvolveu um conjunto
de trabalhos de investigação e
inquéritos sobre a problemática da
pobreza urbana.
Os estudos então realizados introduziram a pobreza como um tema de
reflexão científica em Portugal e chamaram a atenção da opinião pública
para a existência da pobreza na sociedade portuguesa, enquanto fenómeno
grave quer em intensidade quer em extensão.
Procura-se, com o Cesis, dar uma
continuidade alargada a esta linha de
investigação. A divulgação do conhecimento adquirido, com vista a uma
maior e melhor utilização do mesmo, a
intervenção ao nível da fundamentaçãoldefinição de medidas de política
eficazes para a erradicação dos processos de exclusão social e dar voz
aos excluídos são as preocupações

Como vem acontecendo desde há
alguns anos, os dominicanos promovem anualmente uma série de encontros de reflexãolcelebração no mosteiro
do Lumiar, em Lisboa. Para o ano de
1992-93, tendo como tema geral "Em
Nome da Terra", o programa é o seguinte: 14 de Novembro - "Fora do
mundo não há salvação", com o pastor
Dimas de Almeida; 12 de Dezembro "Ecos do 'fim do mundo' na arte", com

centrais em que assenta a actividade
do Cesis.
Neste perspectiva, foram definidos
como principais objectivos:
- contribuir, através da investigação, para o conhecimento da realidade
social, nomeadamente no que se refere
a situações de empobrecimento e de exclusão social;
- concorrer para a formulação e
concretização de políticas de desenvolvimento humano e de promoção social;
- incentivar a participação dos cidadãos nos seus processos de desenvolvimento e promoção social;
- promover a realização de acções
de formação destinadas a melhorar a capacidade de intervenção social aos vários níveis;
- fomentar a difusão de estudos
elou de experiências inovadoras no domínio da promoção social.
Para a realização destes objectivos,
o Cesis propõe-se promover, realizar e
apoiar:
- projectos de investigação e de investigação-acção;
- colóquios, seminários e outros
meios de formação;

o prof. dr. Artur Nobre de Gusmão; 24
de Dezembro - Vigília do Natal; 9 de
Janeiro - "Direitos do ambiente ou direitos da humanidade?", com o prof. dr.
Viriato Soromenho Marques e o eng.
José Casquilho; 13 de Fevereiro - "A
responsabilidade do futuro" (H. Jonas),
com o dr. Fernando Cascais; 13 de
Março - "O campo literário: o mundo
que nos escreve", com a d r i Maria Leonor Teles e fr. José Augusto Mourão,

- estágios;
- edição de publicações;
- serviço de documentação e informação.
Composto por um grupo de investigadores, na sua maioria sociólogos e
economistas, o Cesis conta, também,
com a colaboração de outras áreas das
ciências sociais (Psicologia, Geografia,
Antropologia, Serviço Social) baseando,
pois, a sua actividade numa forma de
trabalho pluridisciplinar.
Associação sem fins lucrativos, o Cesis assume-se como uma unidade de
trabalho responsável, onde se procura
criar as condições para um trabalho participado e autogerido, a margem de esquemas mercantis e lucrativos. A criatividade, a satisfação pessoal, a solidariedade de grupo, o prazer pelo trabalho
realizado e a certeza da importância social desta forma de intervenção são considerados pelo Cesis aspectos importantes que se pretendem preservar.
Cesis - Centro de Estudos para a
Intervençáo Social
Apartado 1159
- 1014 LISBOA Codex
Fax tel. 315 36 99

OP; 8,9 e 10 de Abril - Celebragão do
tríduo pascal; 8 de Maio - "Etica e
evangelização do quotidiano", com fr.
Bento Domingues, OP; 29 de Maio Celebração do Pentecostes.
Os encontros têm lugar no Mosteiro
das Monjas Dominicanas, Praceta D.
Filipa, Quinta das Mouras - Lumiar.
Tel.: 7589612. Têm início as 15h30, estando a celebração prevista para as
18h00.
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