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editorial

PRATICAR
A CARIDADE,
RECLAMAR
A JUSTIÇA
Eduardo Jorge Madureira e Manuel Pinto

O labor de associações e organizações
não-governamentais traduz uma cultura
cívica que, em vez da lamúria
e da demissão, conforme é entre nós tão
habitual, opta por tomar a iniciativa.
Cada associação ou organização
não-governamental nasce para ajudar
a resolver ou, pelo menos, para tentar
minorar as consequências de problemas
tão variados como a delinquência
rodoviária; a fome e a miséria (tantas vezes
escondidas); a irresponsabilidade
consumista; ou o subdesenvolvimento.
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Resolvemos, neste número da VIRAGEM, apresentar algumas organizações não-governamentais que, tendo distintos
objectivos, desenvolvem uma relevante actividade cívica.
A lista está – como seria desnecessário dizê-lo – incompletíssima. Como se sabe, é bastante elevado o número
de associações que em Portugal trabalha para apoiar grupos particularmente desprotegidos (as crianças, os idosos,
os imigrantes ou os pobres, por exemplo); para cooperar
e para educar para o desenvolvimento; para defender os
direitos humanos; para inserir socialmente minorias étnicas;
ou para levar a cabo uma série de outras tarefas estimáveis.
Muitas ficam, por isso, de fora (algumas – poucas –
das inquiridas nunca responderam).
Qualquer referência ao trabalho de associações e organizações não-governamentais portuguesas não pode deixar
de incluir aquele que é desenvolvido por associações tão
diversas como a Amnistia Internacional; a Assistência
Médica Internacional; a Associação CAIS; a Associação
de Cidadãos Auto-Mobilizados; a Associação Nacional
de Direito ao Crédito; o Banco Alimentar contra a Fome;
o Banco do Tempo; a Caritas; o CIDAC – Centro
de Informação e Documentação Amílcar Cabral;
o Comércio Justo; o Fórum Justiça e Liberdades; os Leigos
para o Desenvolvimento; os Médicos do Mundo; a Oikos –
Cooperação e Desenvolvimento; o Olho Vivo; a Rede
Europeia Anti Pobreza / Portugal; o Sol sem Fronteiras ou
o SOS Racismo. No entanto, também não se pode esquecer a actividade que, por todo o país – nos bairros, nas
freguesias ou nos municípios – é empreendida por milhares
de pequenas associações certamente menos mediáticas.
O labor de associações e organizações não-governamentais traduz uma cultura cívica que, em vez da lamúria
e da demissão, conforme é entre nós tão habitual, opta por
tomar a iniciativa. Cada associação ou organização não-governamental nasce para ajudar a resolver ou, pelo
menos, para tentar minorar as consequências de problemas
tão variados como a delinquência rodoviária; a fome
e a miséria (tantas vezes escondidas); a irresponsabilidade
consumista; ou o subdesenvolvimento.
Num interessante livro de reflexão sobre o conflito
na ex-Jugoslávia intitulado O fascismo que se avizinha,
Jacques Julliard formula um comentário bem certeiro:
«A caridade é a forma imediata da solidariedade, a que
devemos ao nosso próximo, como diz o Evangelho.
A justiça é uma solidariedade mediata, uma solidariedade
à distância, a que devemos ao que se encontra distante
de nós. O problema é que a televisão tornou próximo o que
se encontra distante e os políticos aproveitaram isso para
substituir uma justiça que renunciaram a instituir por uma
caridade que os torna bem vistos aos olhos dos seus
eleitores. Porque a justiça sem caridade é uma ilusão,
a caridade sem a justiça é uma impostura».O trabalho das
associações e das organizações não-governamentais, para
manter o vocabulário de Jacques Julliard, não pode esquecer que «a caridade sem a justiça é uma impostura» do
mesmo modo que «a justiça sem caridade é uma ilusão».

Frei Bento Domingues, num artigo intitulado «Uma espiritualidade fora de moda» («Público», 6 de Julho de 2003),
divulgou uma proposta formulada pelo padre João Resina
«que sonha com uma nova congregação religiosa para quebrar a cruz da miséria imposta hoje a 4 mil milhões de membros da nossa família esquecida».A ideia de João Resina
«respira uma espiritualidade muito fora de moda, mas cada
vez mais urgente», uma espiritualidade combinada com
a acção.
Apresentada no decurso de uma homilia, a proposta,
como observa frei Bento Domingues, confrontou os participantes na Eucaristia «com uma aproximação inesperada
e luminosa entre as leituras dos começos do cristianismo
e os números da situação dramática da nossa actualidade.
Destaco alguns. A terra tem 6 mil milhões de habitantes.
Quinhentos milhões vivem à larga e estragam. Quatro mil
milhões são pobres. Destes, 2800 milhões têm como rendimento 2 euros por dia e 1200 milhões têm 1 euro por dia.
Mil e quinhentos milhões bebem água imprópria que transmite muitas doenças. Mil milhões não têm cuidados básicos
de saúde. Oitocentos milhões vivem subalimentados. Todos
os anos morrem à fome 30 milhões de pessoas – 80 mil por
dia. A produção anual de alimentos excede dez por cento
das necessidades globais. Os excedentes ficam nos
celeiros dos países ricos ou são queimados para que
os preços não baixem. O paludismo mata vários milhões de
pessoas por ano. A sida, entre 1980 e 2000, matou 13 milhões de pessoas. Se o tratamento não melhorar rapidamente, calcula-se que entre 2000 e 2020 morram de sida
mais 45 milhões. Entretanto, as nações ricas não se importam com isto, embora tenham capacidade para responder
a estas urgências. Preferem gastar essas verbas no desenvolvimento dos seus próprios países e na compra de mais
armamento. A classe dirigente dos países atrasados
é extremamente corrupta. O dinheiro que lhe passa pelas
mãos é depositado nas suas contas na Suíça. Veja-se
o caso de Angola, um dos países mais ricos em diamantes
e petróleo, com a maioria da população na miséria».
Os números aqui apresentados são constantemente
actualizados por relatórios feitos por organismos oficiais
e organizações não-governamentais. Para citar apenas
mais um relatório recente, sobre tráfico de crianças, apresentado pela UNICEF em Londres no final de Julho, refirase que, anualmente, 1,2 milhões de menores são traficados
em todo o mundo, rendendo esse negócio 10 mil milhões
de dólares.
«Era importante que o Papa e o Colégio Episcopal nos
alertassem para o estado de pecado em que estamos
a viver», continua frei Bento Domingues, citando o padre
João Resina. Era importante que «nos dissessem que
temos de aceitar um novo imposto – um imposto progressivo – a favor da salvação dos pobres e dos doentes
do mundo inteiro», que «dissessem aos ricos que, para
além deste imposto, devem tomar a iniciativa de dar o que
lhes sobra, que «dissessem aos governos que o desenvolvimento do armamento e as obras sumptuárias não

podem justificar o seu pouco empenhamento na justiça
no mundo».Era importante que «a Santa Sé se empenhasse na criação de organismos, integrados por pessoas sérias
e competentes, destinados a enfrentar esta situação».
Apesar de muita boa-vontade que por aí anda nos circuitos humanitários, é verdade «que muitas organizações
internacionais gastam mais de metade do dinheiro a pagar
ordenados muito elevados aos seus funcionários» e é verdade também «que muitas dessas organizações têm feito
propostas e têm dado conselhos que levaram ao agravamento dos problemas».Além disso, «perante possibilidade
de salários muitíssimo mais elevados nos organismos internacionais, nas empresas privadas, nas multinacionais, são
raros os bons profissionais que não abandonam o trabalho
nas organizações para o desenvolvimento».É, portanto,
«perante esta realidade que nasce o desafio do padre João
Resina: Quem há aí disposto(a) a reunir-se para criar uma
nova congregação religiosa' para este tipo de 'missão'?
Seria um grupo de homens e mulheres movidos não pela
sede de lucro, poder ou prestígio, mas pelo amor a Deus
e aos irmãos. Reuniria competências várias (economistas,
médicos, engenheiros, arquitectos, ambientalistas, juristas,
filósofos, teólogos...) e gente sem competência específica,
mas 'com vontade de trabalhar'».
Sem outra filiação que não seja a do Evangelho, «uma
'congregação religiosa» com esta missão seria formada por
pessoas dispostas a consagrar uma parte substancial
do seu dia à 'oração-contemplação de Deus' e outra parte
a 'este trabalho'. Frei Bento Domingues julga que
«a descrição apresentada na homilia com os 'pró e contra'
e a amplitude dos seus campos de actividade pode suscitar
algumas apreensões: a de um projecto ingénuo e megalómano; um movimento algo messiânico com a solução para
todos os problemas da miséria humana; um retrato
maniqueu do mundo dividido entre bons e maus; a miragem
de eleitos da Igreja Católica a favor dos mais pobres, mas
formando um mundo à parte e abandonando a parábola
do fermento na massa...».
Mas «estas possíveis observações», conclui, «esquecem o essencial».E o essencial é, «por um lado, o fosso
crescente e vergonhoso entre ricos e pobres marcado por
números assustadores» e, «por outro, a genuína convicção
cristã de que não há entendimento possível com Deus, se
continuarmos de olhos cegos para o mundo dos pobres.
A espiritualidade que ressalta da proposta do padre João
Resina não está na moda. Mas Deus nos livre da moda
actual, que esquece as exigências de transformação
da vida interior e as da transformação da sociedade».
São estas duas exigências que aqui se deixam
sublinhadas.
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uma ética do cuidado

CUIDAR
– UMA OUTRA
CONCEPÇÃO
DO PODER
Manuel Carmo Ferreira*

Introduzir o tema do cuidado
em articulação com a questão do poder
significa procurar, na experiência
e no conceito dessa particular atitude
de referência, a de se orientar para um
outro tipo de fundamento e uma nova
modalidade de justificação que conjugue
a Ética e a Política. Proponho-me deste
modo mostrar como se torna viável e qual
é o sentido e quais as implicações
de investir o cuidado dessa função
de fundamento, sublinhando a actualidade
e novidade desse papel.

* Professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa; tem investigado a área da Ética; texto com base na intervenção oral
na Sessão de Estudos do Metanoia sobre o mesmo tema,
realizada em 22-23 de Fevereiro de 2003
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A chamada do tema do cuidado à contemporaneidade não
nos faz esquecer que a Escritura, ao referir no Génesis o
primeiro crime humano, o assassínio de Abel, e ao inscrevê-o numa ilegitimição essencial, o exprime numa interlocução
decisiva, quando o Senhor pergunta a Caim: «O que fizeste
a teu irmão? Onde está ele?» E aquele responde:
«Porventura sou eu o seu guardião? Serei eu que tenho o
meu irmão a meu cuidado?» Assim se anuncia a raiz de todo
o mal humano, o paradigma de todo o descuido e de toda
a violência, radicalmente sempre uma forma de homicídio.
Podemo-nos socorrer, para surpreender a relevância
actual do tema, da obra recente, a merecer maior divulgação,
«Cuidar o Futuro – Um programa radical para viver melhor»,
um relatório internacional de peritos, editado simultaneamente em inglês pela Oxford University Press, que se ocupa
justamente da eficácia deste tema para uma reflexão
prospectiva das realidades sociais. Na edição portuguesa,
da responsabilidade da engª Maria de Lourdes Pintasilgo,
p. 139, podemos ler que a Comissão Real do Centro
de Estudos sobre Questões Éticas e Políticas, questões
nascidas das novas tecnologias da reprodução, adoptou a
ética do cuidar como sua orientação profunda, transcrevendo
uma passagem que diz: «A ética do cuidar garante que
o argumento moral não é somente, nem principalmente,
o enunciado de regras para arbitrar conflitos de interesses»,
acrescentando que «a prioridade é ajudar no funcionamento
das relações humanas» e do bem-estar da comunidade – daí
a afirmação conclusiva de que «cuidar uns dos outros
é o cimento da sociedade».
Propõe-se deste modo uma visão antropológica e socialmente optimista que desloca o acento de uma agressividade
congénita, de um estado primitivo de guerra de todos contra
todos, de uma insegurança e desconfiança matrizes do relacionamento humano mais elementar, para uma ordem em que
a confiança seria de modo efectivo a relação tipicamente
humana, fundadora da sociabilidade e da sociedade. Importa
por isso analisar mais detidamente em que consiste esse cuidado posto como fundamento e razão dinâmica de ordem social.
De alguma forma é quase inevitável começar pela
atenção às palavras, pois é através dessa atenção que
podemos compreender de modo imediato as direcções possíveis da reflexão e captar aspectos significativos, alertando-nos para dimensões mais fundas do que verdadeiramente
está em questão.
«Cuidado» deriva do latim, mas, inesperadamente
o étimo é muito distante da acepção actual: «cogitare», pensar. Assim, «cuidado» alude, nesse sentido primitivo a um
«pensar em», o termo envolve, portanto, a atenção, um
«tomar em conta».A correspondência latina para o nosso
«cuidado» é «cura» e o termo associado «curator».Como
resultado dessa relação que «cura de», emergia um estado
em que o destinatário se sentia «securus» – o cuidado visa,
por conseguinte, ao mero nível linguístico, a simultaneidade
de um conferir e de um ganhar segurança, de um tornar-se
seguro, na esfera mesma da relação.
Esta noção desdobra-se imediatamente em duas modali-

dades: um «ocupar-se de» situações, problemas, indivíduos,
mas também um «preocupar-se com», ou seja, a noção
de «cuidado» não refere unicamente o tratamento de temas
vários, de objectos diversos, mas contém em si uma nota de
inquietação, pois veicula uma nota de atenção expectante.
É esta inquietação no seio da própria atitude do cuidar que se
torna relevante para a sua função de cura. Nela, vai não só
a abertura a uma surpresa que vem ao nosso encontro e que
precisa de ser atendida, como também o significado
de «encarregar-se de algo», justamente disso que vem ao
nosso encontro. Significa inalienavelmente uma incumbência, um estar convocado a uma determinada resposta. Numa
expressão resolutiva: cuidar é «ser responsável por».
Dois aspectos se destacam deste atender ao significado
do termo: em primeiro lugar, o cuidado designa uma referência àquilo que é objecto desse cuidado, porque o cuidar constitui, na sua concreção máxima, uma iniciativa amorosa; não
estamos perante uma passividade, mas uma atitude que
implica o gesto de ir ao encontro de, de se interessar por,
aquilo que precisa, aquilo que merece, que aguarda essa
referência. Em segundo lugar, trata-se de um referir-se multidimensional porque exige uma atenção para pensar e identificar o que carece, o que merece esse cuidado, uma acção.
Isto significa que o cuidado desencadeia necessariamente
um movimento, um gesto, e estes envolvem um comprometimento pessoal. Logo, o cuidado conjuga uma tríplice dimensão: uma operação de conhecimento, uma iniciativa de acção
e um envolvimento afectivo.
Na sua complexidade, o cuidado implica a irrupção
de uma versão específica de temporalidade: ele é uma particular experiência de futuro. «Cuidar o Futuro» é um título
belíssimo que sugere imediatamente que se trata de uma
expectativa, que obriga a uma abertura ao que aí vem,
ao que já é, não de uma forma neutral, mas do que está como
o que exerce um apelo a existir ou a existir melhor. O cuidado é como que a resposta a uma convocação que procede
do que está adiante, do que vem e do que se espera, a um
tempo advento e aventura. Sem essa capacidade de investir
no futuro, sem esse poder da esperança, o cuidado não
se põe em marcha.
Como partir desta atitude do cuidar para fundar uma ética
e uma política? Como é que esta referência activa de previsão e, simultaneamente, de precaução, que avizinha
o objecto do nosso cuidado, se pode oferecer como «ultima
ratio», como justificação e injunção mobilizadora da existência ética e da convivência política?
O momento instaurador, e primeira exigência, é a experiência inalienável, insuprimível e verdadeiramente radical –
o cuidado de si. Tal é a condição primitiva da intencionalidade do cuidado. Não se reivindica o primado egoísta de si,
mas uma relação de si a si por onde tudo passa e que
se deixa modular em três modos essenciais: a auto-estima, o
auto-respeito e a autoconfiança. A auto-estima é a realização
de uma relação consigo mesmo susceptível de se converter
em apreço de si; o respeito por si significa o reconhecimento
de que podemos discriminar o bem e o mal, sabendo que nos

confrontamos inescapavelmente com esta alternativa sem
recuo; a autoconfiança capacita-nos para estabelecer os nossos próprios projectos de vida, tomar iniciativas e revê-las.
Insista-se em que este cuidado de si, sendo a condição
mais primitiva e a medida regente de todo o processo
de auto-realização, não se assimila a um qualquer, aliás
impossível solipsismo, a um qualquer narcisismo, a um
entender-se que se é de forma acabada quando se entra
na relação consigo. Ao aprofundar as dimensões da auto-estima, do auto-respeito e da autoconfiança detecta-se que
este cuidar de nós não se efectiva sem uma relação também
ela constituinte com o outro, sem a presença do outro. Para
exemplificar: uma criança que cresça num meio sem afecto,
vítima de agressividade, de não reconhecimento, muito dificilmente será capaz de estabelecer a relação consigo mesma
numa dinâmica de auto-apreço. O mesmo ocorre em todas
as restantes formas de auto-relacionamento.
O outro não aparece, por conseguinte, como secundário
ou como posterior, mas com um papel tão original quanto
esta presença de si a si mesmo. A primitividade do cuidar
de si não pode, pois, significar abstrair e secundarizar a realidade do outro, mas afirmar que ele aí está como a verdadeira oportunidade do acesso autêntico a si. O que quer
dizer que o cuidado de si é primeiro já como resposta, como
referência activa ao outro de si, sem a qual não se inaugura
a própria realidade pessoal.
O segundo eixo é então o cuidado do outro, dos outros,
sob as mais variadas formas: é assim que se instaura
a exigência ética, como um dinamismo de correspondência.
O termo «solicitude» pode designar essa referencialidade
constitutiva de si e reconhecedora do outro, a inscrição numa
relação de reciprocidade e que tem como traço essencial a
capacidade para se colocar no lugar do outro. Cuidar é exercício de transposição, não colocar-se de fora, muito menos
acima, a suplementar aquilo de que o outro parece carecer,
mas um trabalho efectivo de reconhecimento em que cada
um se sabe insubstituível. A solicitude só pode estabelecer-se entre insubstituíveis na própria relação.
A terceira coordenada que sustenta a exigência ética
é ainda uma forma do cuidar, na passagem a um novo plano
em que passamos da vinculação do eu e do tu, para um
plano objectivado, estável e estruturado, que podemos
designar por ordem institucional
Aqui chegamos à fronteira entre a Ética e a Política. Este
é o momento em que o reconhecimento e a reciprocidade
parecem deixar de ser, ou de implicar, o encontro cara a cara
do eu e do tu, para ganhar como que a consistência de uma
abstracção consolidada, de uma formalidade independente,
e exprimir-se como uma obrigação de relação, a que
chamamos «justiça».
A justiça irrompe deste modo como a condição fundante
da ordem institucional, a exigência de uma articulação entre
funções, em distribuição de poderes. O cuidado, ao nível das
mais diferentes instituições, na sua complexidade, conflitualidade, mas também na sua inventividade histórica, tem por
adequada designação o nome de «justiça».
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O problema que imediatamente surge é saber até que
ponto subsiste no interior dessa nova ordem institucional sustentada pela justiça a relação interpessoal, ao nível da regulamentação dos interesses no seio de uma colectividade,
quando a abstracção dos indivíduos é condição elementar
da justiça, pois efectivamente esta soçobra quando se faz
acepção de pessoas. Manter o cuidado na dupla vertente
do ético e do político obriga-nos a sermos capazes de intervir com uma noção de «exercício da justiça» que não anule
a dimensão pessoal, sem comprometer a imparcialidade
a que está obrigada, e que procuramos.
A consciência desta oposição ganhou uma grande
acuidade nos anos 80 do século passado, nomeadamente
nos movimentos feministas. Karoll Kalliden, colega e discípula de um grande psicólogo interessado na génese
e evolução da consciência moral, L. Kohlberg, na sua obra
«Uma Voz Diferente», defende a tese de que o primado
da justiça é uma posição tipicamente masculina, um discurso
de legitimação ética, da esquematização da vida segundo
obrigações e direitos; uma deriva cultural marcada pela masculinidade. Em face de tal posição, de facto dominante,
a autora propõe uma ética do cuidado, isto é, que as exigências morais nasçam das condições particulares e se exprimam num relacionamento personalizado, sempre situado,
e, como consequência, que não se abandone à justiça a «ultima ratio» da bondade.
Esta autora contribuiu grandemente para que se pense,
não na inevitabilidade de opor como irredutíveis o cuidado
e a justiça, mas, fundamentalmente, que se procure uma
forma de mediação e de transição que permita acoplar e sintetizar, tanto na Ética como na Política, quer a justiça quer
o cuidado. Poderemos encontrar o veículo dessa transição
não redutora, de estabelecer a capacidade de assimilar numa
atitude única o cuidado e a justiça, através de uma revisão,
de uma profunda reformulação do conceito de «responsablidade».Se hoje formos capazes de a repensar, despojando-a
da sua matriz jurídica, essencial e historicamente dominante,
se formos capazes de olhar para a responsabilidade não simplesmente como a imputação de uma autoria, como
atribuição de uma causa a determinado facto, acederemos
a uma visão onde será possível e viável a conciliação entre
o cuidado e a justiça.
Esta emergência de um novo conceito de responsabilidade é tanto mais urgente quanto os seres humanos se
vêem confrontados com situações inéditas e de extrema
gravidade: o aparecimento de novos poderes e de novas formas de exercício do poder, isto é, novos sujeitos do poder e
com um alcance perfeitamente imprevisível. Quer isto dizer
que a capacidade de intervenção do poder vai a um ponto
insuspeitado na alteração de um quadro ambiental em que se
inscreve a vida humana e com incursões profundíssimas
naquilo que constitui a própria condição do ser humano.
Estes novos poderes, acompanhados de uma lógica
que lhes é própria, de um conjunto de justificações que
se resumem a «se é possível, então faça-se!», são apoiados
por uma racionalização técnica, onde a «tecnologia», digo
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o «logos» em sentido forte, é a derradeira razão da própria
produção.
Teremos encontrado um eixo capaz de associar o ético
e o político quando viermos a intervir na globalidade que se
institui aos nossos olhos de forma crescentemente acelerada
segundo um novo sentido de responsabilidade que alie em si
a dimensão do cuidado, do cuidado de si, do cuidado
do outro e do cuidado nas instituições.
Um pensador que muito contribuiu para repensarmos
o conceito foi Hans Jonas, na sua obra capital «O Princípio
da Responsabilidade» (ainda não traduzido em português),
de 1979, visando, como obrigação última, que a vida continue viável sobre a Terra. O que implica uma atenção privilegiada àquelas duas esferas em que o poder, hoje, mais
ameaçadoramente interfere: na exploração material
do Planeta e dos seus recursos e, por outro lado, a intervenção no próprio núcleo da vida, nomeadamente na manipulação e engenharia genética.
O grande imperativo passa a ser, neste contexto, a persistência da vida humana sobre a Terra!
Esta persistência tem como fundamento o facto de que
a vida é boa por si, de que ela é, na sua materialidade,
na unidade em que transcorre na cadeia dos seres vivos,
como um processo de auto-sustentação, de auto-reprodução
e de auto-intensificação capaz de aceder ao simbólico
e ao espiritual.
A morte não é preferível à vida e, então, o cuidar da vida,
o considerar a vida um fim de si mesma, pode sustentar
a convergência de uma Ética e de uma Política. Mas, porque
o anonimato dos poderes emergentes nas sociedades contemporâneas não permite mais a satisfação da responsabilidade perante a vida com o recurso à antiga Ética do próximo,
impõem-se uma Ética e uma Política do remoto, do longínquo, em que as decisões de agora se repercutem num futuro
indeterminado.
É justamente essa profundidade no tempo, essa sonda
enviada ao porvir, que obriga, não apenas a uma resposta
individual, mas também a uma resposta institucional, ou seja,
a que se estabeleça uma rede de afirmação em face dos
poderes hegemónicos, de modo a salvaguardar que nenhum
poder se sobreponha e possa pôr em causa a continuidade
da vida humana sobre a Terra.
Desta responsabilidade é sugestivo paradigma a proposta de Jonas de encontrar como arquétipo do exercício da
responsabilidade a resposta reclamada, agudamente, univocamente, sem negociação prévia e sem contrato legitimante,
pelo recém-nascido, a unidade em acto de um facto
irrecusável de estar aí e a exigência, nela mesma impotente,
do não ser ainda. O recém-nascido congrega em si o fim
incondicional de ser vivo, entregue ao nosso encargo, uma
disponibilidade total de inteira carência a que tratem dele e se
incumbam da sua sobrevivência. O recém-nascido converte-se no modelo do que significa no fundo a responsabilidade.
Jonas insiste que é essa é a razão pela qual o Estado tem
uma responsabilidade em relação às crianças, que deriva
de um fundamento diferente daquele em que esteja

em causa o bem-estar dos cidadãos em geral, pois é na sua
condição que se atesta o arquétipo de toda a responsabilidade. Pronuncia a este propósito algo de, simultaneamente,
violento e comprometedor: «O infanticídio é um crime como
qualquer outro assassínio, mas uma criança que morre
de fome, quer dizer, aceitar que ele morra de fome é um pecado contra a primeira e mais fundamental de todas as responsabilidades que possam existir para o homem como tal.»
Este cuidar, que parece situar-se a um nível tão elementar, é a exigência ético-política paradigmática. Em toda
a criança que nasce, a humanidade recomeça. É nesta
criança aqui, na sua singularidade absolutamente contingente, que a responsabilidade incide, o único caso que não
deriva de qualquer juízo sobre a sua dignidade, sobre
ne-nhuma qualidade, nem com qualquer comparação, as três
versões mais correntes de fundamentar o político. Mas
o recém-nascido está antes destas considerações: o dever
para com ele, o cuidado que lhe é incondicionalmente devido, possui uma evidência, uma concretude e uma urgência
irrefutáveis.
A facticidade extrema deste novo ser, o direito mais
extremo a esta facticidade e a suprema fragilidade do ser,
coincidem: nisto se fundamenta uma Ética, e uma Política.
O cuidar de tal vulnerabilidade é o que pode instaurar
a essência da Ética e a legitimação do Poder.
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uma ética do cuidado

POLÍTICA:
O PODER
DE SERVIR
Eduardo Conde Pinto*

Pretendo falar de política no significado
que se prende com a governação
dos povos e com a gestão do social. Deixo
deliberadamente de lado a política
empresarial ou associativa, bem como
a estratégia de desenvolvimento
de programas de trabalho. Prefiro
o significado aveirense de governar
– «encher de água uma marinha»
– ao mais generalista
– «o tipo sabe governar-se».

* Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação (Ílhavo),
eleito em 16 de Dezembro de 2001; texto com base na intervenção oral
na Sessão de Estudos do Metanoia sobre «Cuidar – uma outra concepção do poder»,
realizada em 22-23 de Fevereiro de 2003
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Consultando um vulgar Dicionário de Língua Portuguesa
facilmente se aduz a definição atribuída à palavra «política»:
«Ciência do governo das nações; pano de fundo onde
se reflecte uma estratégia dirigida para determinado objectivo; astúcia, artifício; civilidade; polidez.»
Porque muito se usam determinados vocábulos (e quantas vezes se lhes atribui um significado tão diferente daquele
que é o verdadeiro sentido), a acepção para o senso comum
vai-se desvanecendo e vão desaparecendo os contornos
das suas fronteiras.
Pretendo falar de política no significado que se prende
com a governação dos povos e com a gestão do social. Deixo
deliberadamente de lado a política empresarial ou associativa, bem como a estratégia de desenvolvimento de programas
de trabalho.
Da definição encontrada, rejeito de imediato da política
enquanto governação os epítetos de «astúcia ou artifício»,
já que desse modo se transforma algo de muito importante
num jogo de gato e rato em que poucos ganham e quem
perde são as diversas comunidades, depauperando-se proporcionalmente na medida da sua pobreza ou do seu afastamento das fontes de informação e dos círculos de influência.
Pessoalmente, prefiro o significado aveirense de governar – «encher de água uma marinha» – ao mais generalista – «o tipo sabe governar-se».
O acto de governar implica capacidade de mobilizar
e motivar, de acrescentar ganhos de desenvolvimento
e coesão social, de promover o surgimento de novas ideias
e vontades para a coisa pública, de ouvir e delinear resultados e ... decidir! Desta forma, a política seria um acumular
de experiências e conhecimentos capazes de gerar por si só
novas e profundas aprendizagens e mobilizar cidadãos
e comunidades para melhor perceberem os contornos da
vida e as possibilidades que, em conjunto, a espécie humana
tem para agir sobre os projectos de melhoria do seu futuro.
O alargamento do processo decisório, a implicação de um
grande número de pessoas, o opinar sobre a evolução
da vida são o princípio de uma relação fundamental entre
governantes e governados.
Governar e exercer o poder é, muitas vezes, impor uma
vontade pretensamente sufragada pela maioria: «O povo
deu-nos uma esmagadora vitória, portanto estamos legitimados nas nossas decisões.» Neste caso, o tirano não tomou
o poder pelas armas de pólvora, mas pela habilidade, pela
argúcia, o dinheiro ou as influências.
A democracia, o melhor sistema político, não pode perder
pela interpretação politiqueira de governantes que não compreenderam ainda que só governam mandatados e sob
a supervisão dos cidadãos que os elegem, tal qual trabalhadores a prazo. Ser governante é servir e não arrastar
a fímbria de régios mantos nas praças e ocupar os primeiros
lugares nas catedrais. São os que assim pensam que matam
a democracia e fazem surgir focos de juventude insatisfeita,
apelando a governos totalitários e nacionalistas. A sua
génese é sempre motivada pela prática de maus executantes
do mandato do povo.

Os políticos têm a missão de aprofundar as vivências
comunitárias, de estimular o associativismo, de propiciar
a criatividade, de rasgar horizontes nos olhares dos mais
novos, de humanizar o mundo que governam.
A decisão, vector fundamental de quem comanda, deve
tomar em conta não apenas o programa sufragado pelos
cidadãos eleitores, mas na evolução dos conceitos de verdade, necessidade e justiça, bem como inquestionavelmente
em princípios de cidadania e de comportamento ético.
O futuro cria-se hoje e os jovens saberão viver em diálogo se viverem em diálogo, serão justos se com eles administrarmos justiça, cultos se sorverem cultura dos responsáveis
de hoje. Mas, infelizmente, confunde-se chefiar com liderar e,
em vez de líderes, que galvanizam vontades e formam novos
líderes, muitas vezes temos capatazes que exercem o poder
desesperadamente enquanto o possuem, de uma forma
despótica e de gravidez régia (têm o rei na barriga!) e em perfeitos festins de controlo em que o fundamental é fazer
o povo sentir o poder de quem o exerce.
Exercer controlo sobre os que pretensamente dominam
é a seiva que alimenta o grotesco bem-estar por que anseiam.
É urgente aprofundar a democracia e educar para
a cidadania, transportando a sociedade civil para a participação e não para o desprezo do voto.
Ao candidatar-me a uma Junta de Freguesia, sem qualquer experiência política e oriundo, apenas, de grupos
de acção social, de intervenção pedagógica e educacional,
puro e ingénuo, acreditei que os políticos de carreira queriam
servir a «coisa pública».Rapidamente caiu o pano e eu perdi
a candura: de facto, nem sempre é assim.
As obras, mais do que servir o povo, servem para
desígnios eleitorais. O seu ciclo de execução ganha pressão
com o aproximar do acto eleitoral. O relacionamento humano,
inexistente no início de mandatos, ganha calor com o aproximar de eleições.
Por outro lado, o Estado-Providência ocupa na mente
da generalidade das pessoas quatro quintos daquilo que julgam que a vida lhes deve.
O povo é bom, reconhecido e humilde, embora se encontrem focos de veneno que apelam constantemente à ditadura dos direitos sobre a fragilidade das responsabilidades.
Compreendo que cada vez mais se deve impor a regra
do utilizador-pagador, mas eu, que dormi por baixo de bancos de comboios, ou nas estações sob qualquer pala, convivi
com a pobreza paredes meias e senti a solidariedade
de gente de reputação duvidosa, mas de coração grande,
emociono-me com a dificuldade dos pais que pensam que
dar aos filhos apenas o seu amor e a sua vida é pouco, mas
entristeço-me com os meninos que tudo possuem menos
o calor da presença do seu pai, que quando está o compra
com a imagem da posição que ocupa mas é incapaz
de respeitar aqueles que nada têm.
O dito princípio não pode ser o bode expiatório da necessidade de sorver aos munícipes os magros recursos que possuem para pagar agora os excessos dissolutos, de obras
para inglês ver e português pagar, que os «excelentes»

gestores municipais decidiram empreender em vésperas
de eleições, apenas por acaso, pois poderia ter sido
em vésperas de quaisquer outras.
Irrito-me quando sinto no poder autárquico o princípio
da ditadurazinha e do poder cego que apela constantemente
à sua larga experiência política e infantiliza os restantes que,
provavelmente, são bem melhores profissionais e de certeza
melhores cidadãos.
Abomino os autarcas que dão sentenças sobre o funcionamento das associações mas nunca dirigiram nem
sequer o seu condomínio e, se porventura foram dirigentes
associativos, quantos deles não deixaram as associações
falidas de ideias ou depauperadas financeiramente!
Os colegas de patamares responsavelmente diferentes
mas que consideram mais baixos têm que ser controlados
e não podem intervir publicamente porque podem nunca
o fazer no «timing» correcto.
Já ouvi estas palavras: «Enquanto houver fome o poder
não é legítimo»; eu acrescento que enquanto houver falta
de água, de saneamento, desigualdade de oportunidades,
ausência de liberdade de expressão, o poder não é legítimo.
A chantagem, a vingança o carreirismo, a influência têm
que deixar de fazer parte das nossas existências.
Nenhum de nós é tão inteligente como todos nós.
«Faça o seu trabalho de todo o coração e será bem
sucedido, já que há tão pouca concorrência.» (Elbert
Hubbaré)
«Para mim gestão é encontrar meios éticos para
alcançar fins éticos.» (Ian Mitrof)
O fim não justifica os meios, a decisão e empenhamento
são cruciais.
O líder político é um gestor de vontades, emoções
e razões. Sabe para onde vai e que caminho pretende seguir,
acredita no seu método que não impõe, mas o seu entusiasmo é contagiante e a equipa galvaniza-se.
O governante é cada vez mais um defensor da cidadania
democrática, alicerçada nos direitos humanos e em que
o momento do voto não é um largar de responsabilidades
do ser cidadão social com direitos e deveres, consciência
de justiça em que o árbitro não precisa de ver a falta;
cidadania intercultural, com respeito pela diferença,
em que a maioria não é despótica e a minoria não boicota,
em que o respeito pelo futuro implica o respeito por este
mundo maravilhoso em que vivemos. Em que a igualdade
não representa a divisão aritmética mas em que o salário
familiar corresponde ao mínimo para viver com dignidade,
sendo sempre uma contraprestação de trabalho efectivo.
Fundamentalmente, em que a altura da cadeira não
determina a força do argumento.
Hoje, os cidadãos dispõem de informação tão pertinente
e oportuna como os governantes. Ouçamo-los e voltemos
a dignificar o voto. É possível voltarmos às urnas e honrar
um acto meritório acabando com a ignomínia da abstenção.
É possível participar. Para isso precisamos de líderes
aos quais a partilha de informação não retira, mas antes
reforça o poder... de servir.
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O FÓRUM
SOCIAL

PORTUGUÊS
NÃO SERVE
QUALQUER
TIPO
DE
PAROQUIALISMO
Teresa Amal*

Para sermos protagonistas das nossas
vidas não temos de ter medo da política
(um espaço da vida da comunidade),
nem medo de conversarmos
umas e uns com outras e outros, procurar
o que nos une neste mundo impossível,
para poder redigir a Carta Constitucional
do tal outro mundo, que declaramos
ser possível.

* presidente da Acção Jovem para a Paz (ex-Movimento Cristão para a Paz)
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Penso que o Alberto Melo tem razão quando diz que somos
um país com muit@s analfabet@s polític@s. Não sei
se a razão sociológica se encontra algures entre a herança
de um fascismo prolongado e um presente marcado por um
regime vesgo mas muito perigoso, porque se pretende ser fiel
seguidor (há quem lhe chame 'aliado') do neoliberalismo contemporâneo mais autista. Autista porque não enxerga senão
os seus próprios interesses, endegoneizando a retórica
de posse natural das coisas, das pessoas e de todos
os demais recursos que considere disponíveis. Vivemos no
tempo e no espaço do império das estratégias armadas e militares contra tudo e contra tod@s que não sejam a sua visão
do mundo, no presente que já contém, em si, a pré-determinação do futuro; que se compromete profundamente
na desestruturação total de um Estado com funções sociais,
das práticas de coesão das comunidades humanas, na eliminação de economias sustentadas e redistribuidoras
de riquezas e benefícios. Este autismo neo-liberal deixa
o Mundo sem alternativas de solidariedade e preenche-o
de desigualdades vorazes, por mais e maiores desigualdades, dentro e fora do nosso espaço nacional.
É neste espaço e neste tempo que o nosso analfabetismo
político se torna numa sombra que nos vela o olhar para não
termos que ver que neste país há um governo, que cada dia
dá mais um passo no desmantelamento de direitos sociais
adquiridos, por Abril, pelas lutas de tant@s portugues@s
e pela própria história de todas as lutas de libertação. É também como uma mordaça que nos impede de falar das coisas
essenciais da vida da comunidade que imaginamos ser, mas
que não construímos com a constância e a irreverência
necessárias, não incorporando a riqueza de uma polifonia
que fala portugueses diferentes e cheios de novos sentidos.
É um nevoeiro frio que nos tolhe o movimento da indignação
de tod@s, por tod@s que vêem, a cada dia, fugir-lhes
o emprego, sem remédio e sem apelo, vêem a sua reforma
diminuir até desaparecer, sentem a sua escola sem alma
e sem ambição de formar, esperam e esperam e desesperam nos hospitais, tudo em vésperas de ser esvaziado e vendido ao desbarato; que tolhe o movimento de tod@s @s que
querem sonhar, imaginar e criar obras de arte e que se
arriscam a batalhas sem fim, pelas migalhas de um orçamento que insiste em comprar aviões de combate (sabe-se
lá em que estado e para combater quem!), em vez de equipar
o combate aos fogos florestais; de tod@s @s que lutam pela
harmonia entre o litoral e o interior, contra a aberração
do betão, que mais parece lepra das arribas do mar,
do algarve ao minho; de tod@s @s que não se sujeitam
à hipocrisia dos argumentos contra @s imigrantes ou contra
povos e gentes que afinal sofrem e vivem na mesma aflição
(ou aflições bem maiores) de se libertar da pobreza, da discriminação e da indignidade.
Penso que o Alberto tem razão porque herdámos além
do autoritarismo, a ideia e a prática do paroquialismo. Somos
tod@s muito cios@s da nossa capelinha, da nossa libertação
particular e da nossa ideia de Abril ou de Maio, ou quem sabe
de Dezembro! O que nos esquecemos é que para aprender

a ler, de verdade, precisamos de relacionar letras, palavras,
ideias, frases e imaginação. Esquecemo-nos que para sermos protagonistas das nossas vidas não temos de ter medo
da política (um espaço da vida da comunidade), nem medo
de conversarmos umas e uns com outras e outros, procurar
o que nos une neste mundo impossível, para poder redigir
a Carta Constitucional do tal outro mundo, que declaramos
ser possível.
Pois é, já muito se escreveu sobre o Fórum Social
Português e já se publicitaram os números, os contornos
de discórdias, os mexericos sobre este ou aquele momento,
esta ou aquela pessoa. Interessou sempre mais, contar
as armas que cada partido político conseguiu reunir, o quanto conseguiu manipular ou não os movimentos sociais, exotizando e, por isso, desqualificando quem estava ali, combatendo pelo lado justo que cada ideia e projecto tem, na sua
expressão organizada. Parece que fez bem a muita gente,
nos jornais e outros corredores de formação de opinião, tentar mais uma vez, sublinhar a nossa iliteracia política, sem
querer ver outra coisa nem imaginar senão a nossa derrota
antes que ela não pudesse acontecer. Mas pouco se disse
e se escreveu sobre o processo do FSP e como isso foi uma
lição de alfabetização política para muit@s de nós, habituad@s que estamos a ver o parlamento e os partidos, mais
os governos e as empresas a decidir por nós, sobre o que
que-remos e precisamos querer, sem discutir muito. Às vezes
dizemos mal del@s mas não exigimos dizer e fazer o que
temos para dizer, fazer, recusar e negociar.
O FSP foi um dos raros momentos da nossa jovem
democracia em que gente de diversos horizontes sociais
e sensibilidades se juntou, recusando sistematicamente
o jogo da representatividade, ou seja, da delegação
de poderes; muita gente sem cartão na lapela, gente anónima que se juntou para discutir coisas que pareciam a muit@s
tão longínquas e até disparatadas pois não imaginavam que
lhes pudessem tocar, mas que afinal eram problemas
de tod@s como o desemprego, a discriminação, a paz,
a saúde e a Terra. Um espaço de governação voltou a ser
público, ou seja da comunidade que já é o Fórum Social
Português. Enfim, foram momentos em que aprendemos
a juntar as letras da mesma luta por outro mundo, no qual nos
queremos tod@s, mais felizes e também, por isso mesmo,
um mundo muito mais democrático. E é esta luta que tem que
ser combatida com a alegria de quem procura e encontra
mais companheir@s pelo caminho que se anda para a qual
tod@s são convocad@s, sobretudo aquel@s que querem
ser já hoje, aqui e agora, morador@s de um lugar onde crer
não limita o céu a ninguém. Precisamos da comunidade
de crentes porque se alguém pensa que se pode aprender
sem esforço, sem erros e sem combate, permanece iludid@
pela ideia de que há eleit@s de um qualquer deus e que o
resto das gentes só serve para compor a corte de homenagem e a sua justificação retórica.
O FSP foi um permanente risco, foi uma permanente lição
de perseverança, de paciência; foi um desafio pertinaz,
na fronteira entre as velhas práticas de centralismo

democrático de uma esquerda perdida nas suas próprias
sombras e as novas práticas de negociação de agendas
comuns. Ele foi um exercício de constância, de imaginação
e de utopia porque foi possível fazer o FSP a partir das suas
próprias potencialidades e limitações. O FSP foi também
a prova de que temos que cuidar em não deixar matéria para
a época de recurso, porque é urgente mudar as prioridades
da política portuguesa e mudar a imagem que temos de nós
mesm@s porque a comunidade dos movimentos sociais
quer, para si e para o país, Paz e Democracia Sem Fim,
exigentemente.
Custou muito a aprender esta lição mas o que ela trouxe
de desconforto ao nosso analfabetismo político foi o passo
que valeu a pena dar. Agora esperamos a lição que
se segue, preparada e dada por tod@s, as mulheres
e homens com muita vontade de fazer um outro Portugal num
outro Mundo e o Fórum Social Português II.

viragem

11

novas militâncias

RESGATAR
A
SOLIDARIEDADE
inquérito realizado por
Eduardo Jorge Madureira
e Manuel Pinto

Há nomes e siglas conhecidas: Amnistia
Internacional, Associação CAIS,
Associação dos Cidadãos
Auto-Mobilizados, AMI, Banco Alimentar
contra a Fome, Banco do Tempo, Caritas,
CIDAC – Centro de Informação
e Documentação Amílcar Cabral, Comércio
Justo, Fórum Justiça e Liberdades, Leigos
para o Desenvolvimento; Médicos
do Mundo, Oikos , Olho Vivo, Sol
sem Fronteiras, SOS Racismo. Além
desses, muitas organizações e grupos
desenvolvem actividades em prol do bem
comum e da busca de uma sociedade mais
justa. Aqui ficam alguns exemplos,
em resposta a uma grelha de perguntas,
de organizações não-governamentais com
distintos objectivos e campos de acção,
que procuram resgatar experiências
de solidariedade.

Como se explica no editorial deste número da VIRAGEM, apresentam-se a seguir os objectivos, actividades e outros elementos
sobre algumas organizações não-governamentais que desenvolvem uma actividade cívica importante. São alguns exemplos (o
inquérito enviado só não foi respondido por um reduzido número
das entidades contactadas) do que se faz no nosso país em apoio
dos mais desprotegidos, no campo da cooperação para o desenvolvimento, da defesa dos direitos humanos, da inserção dos imigrantes e das minorias ou da promoção da dignidade humana.

Associação Nacional
de Direito ao Crédito (ANDC)
O projecto da Associação Nacional de Direito ao Crédito pode
definir-se segundo duas vertentes: inserção através da via
económica de pessoas económica e socialmente excluídas;
divulgação do microcrédito e suas metodologias, bem como sensibilização da sociedade para esta problemática.
O modelo de organização é o próprio deste tipo de organizações, cabendo à Direcção a gestão e implementação das linhas
definidas em Assembleia Geral de Sócios. Cabe aos sócios
suportar uma parte do funcionamento da associação, sendo
a outra suportada por protocolo estabelecido com o Instituto
de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Além da quota,
cabe também aos sócios – e todas as pessoas de boa vontade –
contribuir para o Fundo de Garantia da ANDC. O Fundo
de Garantia permite que mais projectos sejam apresentados
ao banco para serem financiados. As contribuições para o Fundo
de Garantia são feitas a título definitivo e são solidárias do risco
de qualquer projecto. Por cada euro depositado no Fundo
de Garantia, 20 euros de crédito ficam disponíveis para apoiar
novos microempresários a iniciarem o seu negócio.
Objectivos | A ANDC é uma associação sem fins lucrativos que
«tem por objecto a promoção e desenvolvimento económico
e social daqueles que se encontrem em situação de pobreza ou
exclusão social, nomeadamente através de iniciativas que assegurem o acesso e a obtenção de crédito por parte dessas pessoas, permitindo-lhes o desenvolvimento de projectos de natureza
económica geradores de auto-emprego ou de microempresas»
(artº 2º). Tendo em conta os objectivos, a actividade da associação é essencialmente dirigida a desempregados e desocupados que não encontram resposta no mercado de trabalho ou
ainda pessoas com trabalho precário e que desejariam trabalhar
por conta própria. Pretende-se ainda combater uma certa mentalidade instalada de dependência de subsídios, estatais ou outros,
valorizando as experiências das pessoas e mostrando-lhes que
elas têm capacidade para tomarem o destino nas suas mãos.
Campo principal de trabalho | Poder-se-á dizer que a actividade da associação se enquadra no que habitualmente
se chama Economia Social e Solidária. Se desejarmos ser mais
precisos, poder-se-á afirmar que o seu campo de acção se situa
no âmbito dos direitos económicos e, simultaneamente, na luta
contra a pobreza e exclusão social através da via económica.
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Principais actividades | A actividade principal da ANDC
é detectar, encaminhar e possibilitar que pessoas que não tenham acesso ao crédito e que tenham uma ideia de micronegócio ou criação do seu próprio emprego possam concretizar o seu
sonho. Além de possibilitar o acesso ao crédito, a ANDC acompanha muito de perto os beneficiários e seus projectos procurando orientar a pessoa e indicar-lhe algumas regras de organização
do seu negócio. Outro tipo de actividades, como por exemplo
acções de divulgação, seminários, formação de técnicos de instituições locais, com vista ao perfeito conhecimento e domínio do
microcrédito, têm como objectivo a sensibilização da sociedade,
nomeadamente de pessoas ou instituições que trabalhem com
a população excluída, para o microcrédito e suas metodologias.

todos os distritos do continente, sendo Lisboa (71 projectos),
Porto (37 projectos), Setúbal (20 projectos), Beja e Leiria (16 projectos) e Aveiro (12 projectos) os mais representativos.
Quanto ao tipo de projectos, embora diversificados, os mais
representativos são a confecção e comércio de doçaria, serviços
de costura, serviços diversos (cabeleireira, serviços
ao domicílio...) ou ainda pequenos trabalhos de construção civil
e jardinagem. De notar que sendo estes pequenos projectos
implementados por um público social e economicamente excluído, é natural – e é isso que se pretende valorizar – que as pessoas procurem negócios baseados no seu «saber-fazer».

Entidade a que está vinculada | A ANDC, enquanto associação, não se encontra vinculada a qualquer entidade, embora
tenha firmado protocolos com diversas entidades com vista
à prossecução dos seus objectivos. A ANDC firmou protocolo
com o IEFP, o qual suporta a quase totalidade das despesas
de funcionamento, e um outro protocolo com o BCP-Nova Rede
que faculta o crédito às pessoas que a associação lhe propõe.
Além destes protocolos, têm sido feito acordos com várias instituições locais que nos indicam as pessoas que querem ser
microempresários e assim superar a sua situação de exclusão.
Por outro lado, existe ligação a algumas organizações
estrangeiras congéneres, que nos ajudam a aprofundar
a reflexão e a melhorar as formas de desenvolver o microcrédito.

Objectivos | A Oikos tem por objectivo contribuir para a cooperação entre Portugal e os Países em Desenvolvimento (artigos 3º
e 4º dos seus Estatutos). Na prossecução desses objectivos,
propõe-se beneficiar da experiência de congéneres suas de outros países, para, a essa luz, traçar planos e ensaiar métodos evitando escolhos e optando por caminhos de eficácia provada.
A Associação propõe-se em particular: apoiar, pela cooperação
e a solidariedade, o desenvolvimento dos «países em vias
de desenvolvimento»; favorecer e apoiar o conhecimento
recíproco e a partilha das iniciativas e das experiências de desenvolvimento que se promovam em Portugal e nos Países
em Desenvolvimento; promover a Educação para
o Desenvolvimento, entendida como prática de informação
e consciencialização que conduza a um empenhamento social
que ajude a superar as assimetrias que são simultaneamente
causa e efeito do subdesenvolvimento dos povos.

Zonas do país em que está implantada | A sua actividade
estende-se a todos os distritos do Continente, tendo a sede
em Lisboa e um pequeno escritório no Porto.
Responsável | Jorge Wemans (Presidente da Direcção)
Endereços | Lisboa: Rua Castilho, 61-2º-dto, 1250-068 Lisboa;
Porto: Parque Itália – Rua Júlio Dinis, 748 – Sala 301 4050 Porto
Telefones | Lisboa: 213 863 699/213 865 278 - Porto: 226 002 815
Fax | Lisboa: 213 865 278 - Porto: 226 002 815

Oikos – Cooperação e Desenvolvimento

Sector/campo principal de trabalho | Cooperação/ajuda
ao desenvolvimento; Ajuda humanitária e de emergência.
Principais áreas de intervenção | Nos países em desenvolvimento, a Oikos está hoje presente em três continentes
e opera, ou já operou, em cerca de 20 países – Portugal, Bósnia,
Angola, Brasil, Peru, Chile, Cuba, Panamá, Moçambique,
Madagáscar, Guiné-Bissau, Argentina, Bolívia, Honduras,
El Salvador, Timor-Leste, Uruguai, Bangladesh.
Desenvolvimento rural/agricultura;
Segurança alimentar
Saúde/saneamento/água;
Formação de formadores
Pobreza/condições de vida;
Promoção da paz/prevenção de conflitos;
Refugiados/migrantes;
Educação/alfabetização.
●

Endereço electrónico | Lisboa: andc@mail.telepac.pt
Porto: norte_andc@sapo.pt

●
●
●

Página na Internet | http://www.geocities.com/andcportugal

●
●

Outros elementos informativos relevantes | Nos primeiros
três anos de actividade (desde Julho de 1999), os principais indicadores da actividade da ANDC são os seguintes:
– 204 empréstimos, que criaram 269 postos de trabalho
– 848 598 € de crédito concedido
– 70 animadores acompanharam beneficiários
– 41 400 € reunidos no «fundo de garantia» por 254 sócios
– 350 000 € de custos de funcionamento
Actualmente, a ANDC possui beneficiários em praticamente

●
●

Em Portugal e a nível europeu (através das redes internacionais
com que colabora):
Educação para o Desenvolvimento;
Lobbying e advocacy.

●
●

Principais actividades | A Oikos promove e coordena a execução de projectos de desenvolvimento integrados e abrangen-
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do áreas como a saúde, a educação e o desenvolvimento rural.
Promove um desenvolvimento endógeno, fazendo apelo à maior
participação possível dos recursos humanos e materiais
dos países onde actua. Nos seus projectos integra sempre
a dimensão da Educação ao Desenvolvimento. Em Portugal
dinamiza projectos de educação com a consequente produção
de materiais pedagógicos afins. A Formação de Formadores
assim como a formação de agentes de desenvolvimento local
e comunitário é um dos objectivos principais do seu trabalho
no mundo.
Entidade a que está vinculada | A OIKOS é uma organização independente
Zonas do país em que está implantada | Sede: Lisboa;
Núcleos voluntários de Educação ao Desenvolvimento –
NEDOIKOS : Tomar, Lourosa, Grande Lisboa, Alentejo/Mora,
Loures, Braga, Funchal, Alentejo/Cuba, Torres Vedras, Oeste,
Universitário, Alent./Sant. Cacém, Amadora-Sintra, «On Line»,
Barcelos, Camarate, Póvoa da Galega, Via Longa, Seixal, Loulé,
São Brás de Alportel, Alenquer.
Responsável | Luís de França (Presidente do Conselho
Directivo)
Endereço | R. de Santiago, 9 - 1100-493 Lisboa
Telefone | 218 823 630 Fax | 218 823 635

A OIKOS colabora com a European Platform for Conflict
Prevention and Transformation (plataforma internacional dedicada à prevenção de conflitos), com a EuronAid (rede de ONGD
de apoio à segurança alimentar) e a Eurodad (rede europeia
da dívida e desenvolvimento).
No âmbito da cooperação multilateral, foi atribuído
à OIKOS , no ano de 2000, o Estatuto Consultivo junto do Ecosoc
– Conselho Económico e Social das Nações Unidas.
Mais recentemente, consciente de que, cada vez mais,
só as organizações com algum estatuto internacional poderão
manter a sua presença no mundo da cooperação privada,
a OIKOS candidatou-se à rede Oxfam International e foi admitida com o estatuto de observador.
●

●

●

A fim de se promover uma dinâmica que leve à co-responsabilização dos portugueses na área da solidariedade internacional, a OIKOS lançou em 1999 um movimento de apoio
às suas causas, sugerindo a adesão ao Movimento de Cidadãos
Solidários de modo a canalizar as ajudas dos cidadãos, mas
criando também condições para que esses cidadãos possam
aprofundar a sua cidadania internacional.
A Oikos criou em 2000, com o patrocínio de algumas empresas, o primeiro site de solidariedade na Europa: www.solidariedade.oikos.pt.
Nos últimos dois anos, um número crescente de voluntários
tem vindo a colaborar regularmente com a Oikos, em tarefas tão
diversas como a organização de materiais, a participação em
diversos eventos, ou em grupos de trabalho temático, como
a equipa que elaborou o último relatório para a Social Watch.

Endereço electrónico | oikos.sec@oikos.pt
Página na Internet | www.oikos.pt - www.solidariedade.oikos.pt
Revista on-line «Forum DC»: www.forumdc.net

Associação Humanitária Habitat

Outros elementos informativos considerados relevantes | A
Oikos é membro fundador da Plataforma Portuguesa
das ONGD que reúne as ONG Portuguesas de Cooperação
ao Desenvolvimento. Mas qualquer organização internacional
não pode deixar de actuar em rede com organizações congéneres através do mundo. Assim:
A Oikos é a única organização portuguesa admitida na
Eurostep, rede europeia que luta por uma sociedade mais
solidária e participativa (European Solidarity towards Equal
Participation of People) Trata-se de uma rede vocacionada para
o debate das políticas de cooperação junto da União Europeia,
do Banco Mundial, FMI, OMC, etc. Um dos projectos mais significativos da Eurostep é a publicação anual do relatório «The
Reality of Aid», um dos mais conceituados a nível internacional
no que diz respeito à análise e avaliação da Ajuda Pública
ao Desenvolvimento.
A Social Watch é uma coligação internacional de monitoria dos
compromissos e avanços efectivos das políticas de erradicação
da pobreza e equidade de género dos governos e organismos
internacionais. Anualmente é produzido um relatório – «Social
Watch» / «Observatório da Cidadânia» –, sendo a OIKOS a única
instituição portuguesa membro desta coligação.

Objectivos | Associação de carácter humanitário, de base cristã
ecuménica e sem fins lucrativos, constituída em Braga
a 29 de Outubro de 1996, vocacionada para a construção
de casas para famílias pobres e carenciadas de habitação digna.

●

●
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Sector/campo principal de trabalho | Construção ou reabilitação de habitação degradada.
Principais actividades | Projectos de construção realizados
ou em curso nos últimos cinco anos:
1999 – Construção de uma habitação na Rechã, Vieira
do Minho;
2000 – Reconstrução de uma habitação na freguesia
de Cunha, Braga. Também em 2000 se iniciou o projecto
de construção de 12 habitações para famílias da freguesia
de Palmeira, Braga;
2001 – Continuação do projecto de construção de 12 casas em
Palmeira;
2002 – Conclusão do Projecto de Palmeira. Início do programa
de recuperação e reabilitação de habitação degradada
«Trabalhos de Casa »: recuperação de uma casa em Palmeira
e outra em Adaúfe.
●

●

●

●

A par dos trabalhos de construção, a Habitat em Braga tem
uma componente muito forte de acompanhamento das famílias
beneficiárias destes projectos, visto que a pobreza habitacional
está ligada a outras carências e fragilidades. Esse acompanhamento tem passado por acções de formação a vários níveis,
por actividades de ocupação de tempos livres das crianças e por
um apoio contínuo em diferentes áreas.
Entidade a que está vinculada | Filial da organização internacional «Habitat For Humanity International».

Campo principal de trabalho | Apoio afectivo e económico
a meninas órfãs ou em situação familiar muito precária.
Principais actividades |
Troca de correspondência
e fotografias com as afilhadas, a fim de criar uma relação afectiva com as meninas, na maior parte dos casos desenraizadas
de qualquer apoio familiar. Envio mensal duma quota mínima
de € 15 por afilhada para sustento das crianças, já que as Irmãs,
que não têm quaisquer meios de financiamento, vivem destes
apoios. Reuniões com apresentação multimédia deste projecto
a grupos, a fim de angariar novos padrinhos. Reuniões anuais
entre padrinhos para partilha de experiências havidas com
as suas afilhadas.
●

●

●

●

Zonas do país em que está implantada | Braga
Responsável | Presidente da Direcção: Davide Almeida e Silva
Directora Executiva: Marta Pego e Pinto
Endereço | Largo Santa Cruz, 36 - 4700 – 322 Braga

Entidade a que está vinculada | Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras da Imaculada Conceição - Rua Madre Maria Clara,
1 - 2795-759 Queijas - Portugal - Tel.: 214 241 840 - Endereço
electrónico: confhic@clix.pt

Telefone |253 204 280 Fax | 253 204 287
Endereço electrónico | habitatportugal@mail.telepac.pt

Zonas de implantação no país | Um pouco por todo o país
(Porto, V. N. Gaia, Lisboa, Viana do Castelo, V. N. Famalicão,
Braga, Porto Santo, Açores, etc.) e Estados Unidos da América

Página na Internet | www.assoc-habitat.pt - www.habitat.org
Outros elementos informativos considerados relevantes |
Graças às doações em dinheiro ou em espécie, a Habitat
constrói e restaura casas em sistema de entreajuda com
as famílias seleccionadas e os grupos voluntários. Depois
de acabadas, as casas são entregues às famílias beneficiárias,
mediante o pagamento de uma prestação mensal sem juros
e sem lucro. Os pagamentos entram num fundo financeiro rotativo que reverte para a construção de mais casas para famílias
necessitadas.

Responsável | Lígia Sofia Reigada Pires
Endereço | Av. Rodrigues de Freitas, 74-4º A - 4300-455 Porto
Telefone | 225 372 622 ou 934 500 793
Endereço electrónico | arseniopires@net.sapo.pt
Página na Internet | www.casamariaclara.pt.vu

Museu da Pessoa
Projecto «Uma Afilhada em Moçambique»
Objectivos | Ajudar no crescimento de crianças desfavorecidas,
contribuindo material e afectivamente. O Projecto consiste em
apadrinhar uma ou mais meninas acolhidas por Irmãs
Franciscanas em Moçambique, recebendo foto e historial
de cada uma. Os padrinhos também enviam o seu historial e foto
e contribuem para o vestuário, alimentação, material escolar
e medicamentos da afilhada. As Irmãs, muitas vezes, precisam
de andar a pedir para conseguirem sustentar as dezenas
de meninas que vivem com elas.
São meninas vítimas de histórias tão trágicas como serem
órfãs de guerra, vítimas de abuso sexual, abandonadas
à nascença no hospital e no mato, ficarem sem casa e família nas
cheias. Todas são muito carentes material e afectivamente.
Receberem uma carta ainda que de longe e de alguém desconhecido é para elas motivo de grande alegria. Para melhor descrever os objectivos deste projecto basta o que disse uma destas
meninas: «Sabes, nunca pensei que ia ter família até
o meu padrinho me escrever a dizer que gostava de mim.»

O Museu da Pessoa é uma instituição fundada em 1992, em São
Paulo, no Brasil. Hoje, é entendido não como uma instituição,
mas um ideal que se pretende replicar por todo o mundo, resgatando histórias de vida. Em Portugal, este ideal está presente
no Núcleo Português do Museu da Pessoa, que funciona
na Universidade do Minho.
Objectivos | O Museu da Pessoa é um museu virtual que tem
como missão recolher, preservar, integrar e divulgar as histórias
de vida de toda e qualquer pessoa, promovendo a mudança
social por meio do reforço da identidade e do incremento da auto-estima de cada um e de cada comunidade.
Acreditamos que a história não deve ser entendida apenas
como resgate do passado, mas também e sobretudo como
marco referencial a partir do qual as comunidades, instituições,
empresas, famílias e indivíduos redescobrem valores e experiências, reforçam vínculos culturais e afectivos, criam empatia
e podem reflectir sobre as expectativas do presente e os planos
para o futuro.
O conjunto das histórias de vida, dos episódios, os detalhes
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quotidianos, as expressões usadas, toda uma tradição ligada
à oralidade e aos hábitos de contar e ouvir histórias, constitui um
património de valor incalculável em rápida erosão. Somos testemunhas das maiores e mais rápidas transformações sociais
da evolução humana, no espaço de apenas uma ou duas gerações. Nesta ânsia de produzir e consumir, o cidadão mais
velho, o nosso próprio avô, é relegado para um lar. Depois
de tantos anos na universidade da vida, os mais velhos, quando
chegam a catedráticos na relação com o meio, nas relações
humanas, no entendimento da contingência da nossa existência,
são considerados inúteis.
Também a educação sofreu alterações: é agora uma
selecção mais apurada de informação científica e útil e mais confinada aos espaços das escolas e dos centros de ATL. O que era
a esfera da família agora é um círculo mais apertado, e não
há tempo nem espaço para ouvir as histórias, os contos ou apenas para estar. Na actualidade, a tradição oral perdeu o espaço
e a importância que caracterizaram a sociedade nos últimos
milénios. Por isso, urge recolher e divulgar as histórias das pessoas que nasceram antes da televisão, do computador
e do telemóvel, para perceber se a tecnologia veio dar resposta
a alguma das angústias da humanidade.
Contudo, percebendo o impacto e a importância das modernas tecnologias, e em particular da Internet, pretende-se criar
espaços ciber-qualquer-coisa, que já não são serões à volta
da lareira, em que haja comunicação entre as gerações, de uma
forma adequada e participada.
Além do propósito de preservação, o Museu da Pessoa
surgiu também como uma nova forma de produzir conhecimento e fazer pesquisa histórica, através da utilização das histórias
recolhidas, para nos transmitirem como os indivíduos dos diversos quadrantes, em particular os que mais facilmente se perdem
no anonimato, vivem e pensam o seu dia-a-dia, o seu passado
e projectam o futuro. Não um conhecimento gerado por narrativas estanques, mas um conhecimento advindo das diversas
expe-riências e visões das pessoas que constituem a nossa
sociedade. Ouvir é a melhor maneira de entender o outro e quebrar preconceitos sociais; por isso, o acesso à informação
colectada é garantido para retornar à sociedade a sua própria
identidade.
O Museu é virtual porque os objectos do Museu (que afinal
de contas são as pessoas) não estão fisicamente no Museu.
No Museu ficam os registos digitais da história, fotografias, outros
documentos, registos sonoros, etc. Não é virtual por utilizar
a Internet. A opção de usar a Internet como meio privilegiado
de disponibilizar as histórias de vida é uma opção concerta
do Museu da Pessoa, já depois de o Museu existir e se assumir
como um museu virtual. A Internet, no nosso entender, é a forma
mais democrática de chegar ao maior número de pessoas em
todo o mundo, já mais acessível do que um livro – mesmo sabendo que ainda vai demorar a que todos tenham acesso e habilitações para utilizar a Internet como meio de comunicação. Além
disso, a Internet assume-se hoje como o meio que mais medias
integra, possibilitando a consulta dos registos sonoros
e videográficos do Museu da Pessoa, para além do texto e das
imagens que já hoje são disponibilizados. Sem a Internet, a con-
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sulta destes arquivos sonoros e videográficos seria muito limitada.
Sector principal de trabalho | Partimos da premissa de que
todos têm direito a um lugar na História; todos têm uma identidade e um percurso único, pelo que o Museu da Pessoa não faz
acepção de pessoas. Contudo, a nossa dedicação vai para
o anónimo, aquele que porventura tem menos oportunidades
de deixar a sua história de vida registada.
Principais actividades | A actividade principal do Museu
da Pessoa concretiza-se na realização de Projectos de Memória
para empresas e instituições que sintam necessidade de preservar um determinado percurso, com base numa metodologia bem
definida, que passa pelas histórias de todos os que estiveram
zde algum modo relacionados com o percurso traçado. Isso obriga, metodologicamente, a incluir o porteiro, o motorista,
o operário, o jardineiro, o empregado de escritório e tantas outras
pessoas que nunca aparecem na história típica de uma empresa
ou instituição. Vulgarmente, a história de uma empresa ou instituição fica sempre indexada às grandes figuras da empresa,
aos múltiplos gráficos matemáticos do crescimento, esquecendo
invariavelmente o sorriso ou o desconsolo dos que dia a dia asseguram o pulsar da empresa ou instituição.
Estes Projectos de Memória angariam recursos para
o Museu poder desenvolver outros projectos de carácter mais
social, junto de pessoas e comunidades ditas info-excluídas.
Em particular, as crianças e os mais velhos são públicos muito
amados pelo Museu. Os projectos de carácter social têm ainda
a vantagem de poder contar com o voluntariado de muitos jovens
universitários, que muito apreciam o retorno que lhes dá
uma postura diferente perante o outro, quando têm que fazer
uma recolha de uma história de vida: criar proximidade, intimidade, confiança, para depois ouvir com toda a atenção do mundo
o outro, fazendo do outro, naquele momento, a pessoa mais
importante do mundo.
Entidade a que está vinculada | Como o Museu da Pessoa
é entendido como um ideal, a replicar por todo o mundo, o modelo encontrado foi a criação de uma carta com os princípios fundamentais que têm que ser assumidos por qualquer instituição
ou pessoa que se queira associar ao projecto. Esta carta é suficientemente abrangente para permitir que muitas outras instituições se juntem a este ideal, mas também é exigente na forma
como devem ser recolhidas, tratadas e divulgadas as histórias
de vida, não permitindo que se contrarie ou adultere a vontade
das pessoas, ou que se dê qualquer utilização indevida
às histórias confiadas ao cuidado do Museu da Pessoa.
Zonas do país em que está implantado | O Núcleo
Português do Museu da Pessoa está sediado em Braga,
na Universidade do Minho.
Responsável | Jorge Gustavo Rocha
Endereço | Departamento de Informática Universidade
do Minho, 4710-057 Braga

Telefone | 253 604 470 Fax | 253 604 471
Endereço electrónico | jgr@di.uminho.pt
Página na Internet | http://alfarrabio.di.uminho.pt/mpessoa
http://www.museudapessoa.com

Graal
Descrição dos objectivos | Reunindo a riqueza de diferentes
culturas, envolvimentos sociais e experiências espirituais
e através da maneira própria das mulheres de se situarem e intervirem nos problemas do mundo, o Graal tem hoje como missão
construir uma cultura do cuidado, tendo em vista o futuro do planeta e a qualidade de vida da humanidade.
O Graal tem como objectivos estimular, apoiar e organizar
iniciativas que visem:
Promover a solidariedade entre diferentes nacionalidades,
raças, religiões, culturas e idades;
Dar resposta às necessidades urgentes de justiça, nomeadamente pelo combate à pobreza, às desigualdades de oportunidades e à iliteracia socio-económica;
Tornar visível a dimensão transcendente e aprofundar
a espiritualidade que se exprime nas várias tradições religiosas;
Contribuir para a maior visibilidade das capacidades
das mulheres e estimular a sua intervenção na sociedade;
Suscitar a implementação de uma consciência ética planetária.

Realizar acções de formação sobre liderança e gestão
de microprojectos a mulheres do movimento angolano
PROMAICA (em Angola)
●

Zonas do país em que está implantada | O Graal tem centros em Lisboa, Porto, Coimbra, Golegã e Portalegre.
Os projectos desenvolvidos pela Associação estão, por sua
vez, presentes em várias zonas do país.
Responsável | São responsáveis da associação: Ana Oom,
Fátima Grácio, Isabel Allegro
Endereço | Rua Luciano Cordeiro, 24-6º-A - 1150-215 Lisboa
Telefone | 213 546 831 Fax | 213 142 514
Endereço electrónico | terraco@graal.org.pt
Página na Internet | www.graal.org.pt

●

●

●

●

●

Sector/campo principal de trabalho | O Graal desenvolve
projectos essencialmente nas seguintes áreas:
●
●
●
●

Mulheres/Igualdade de Oportunidades;
Cooperação para o Desenvolvimento
Desenvolvimento Comunitário
Ecumenismo

Principais actividades | Durante os últimos 40 anos de história
em Portugal, diversificaram-se e multiplicaram-se espaços
de reflexão e formas de intervenção, numa procura constante
de novos modelos de vida em sociedade e na convicção do contributo insubstituível das mulheres para essa tarefa.
Dos principais projectos e iniciativas de 2002, destacam-se:
Banco de Tempo
Criar uma rede de infra-estruturas de apoio social a nível local
assente na gestão e troca de tempo
Sociedade InterActiva
Criar uma rede informal de organizações da sociedade civil
através da Internet
Encontros culturais Terraço
Promover a reflexão e debate sobre temas da actualidade
World Grail Congress
Realizar um encontro internacional com mulheres jovens
de todo o mundo
Formação sobre liderança e gestão de microprojectos
●
●

Outros elementos informativos considerados relevantes |
O Graal é um movimento internacional de mulheres empenhadas na procura espiritual e na criação de uma cultura
de solidariedade e de paz.
Esta procura, tal como o sentido simbólico da lenda que
deu origem ao nome do movimento, passa pela tomada
de consciência de si próprio e do mundo, na relação com
os outros e com Deus.
Passa por uma reflexão crítica e criativa que, partindo
da experiência pessoal, conduza a uma maior capacidade
de intervenção na transformação da sociedade.
O nome do movimento tem origem na lenda do Graal,
no que ela significa de procura constante de resposta
às necessidades e aos desafios de cada momento e de cada
situação, para transformar o mundo numa comunidade global
de justiça e de paz.
Internacionalmente, o Graal faz parte: do Conselho
Consultivo do Conselho Económico e Social das Nações
Unidas; da União Fraterna entre Raças, Povos e Culturas;
e do Fórum Europeu de Mulheres Cristãs.
Em Portugal está representado: na Plataforma Portuguesa
das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento; no Conselho Consultivo da Comissão para a
Igualdade e para os Direitos das Mulheres; no Conselho
Nacional de Movimentos da Igreja Católica; e na Rede
Europeia Anti-Pobreza.

●
●

●
●
●
●

●
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novas militâncias

NOVAS

MILITÂNCIAS
PARA TEMPOS
NOVOS
– REFLEXÕES
A PARTIR
DE UM ENSAIO
DE LOURDES
ZAMBRANA
Ana M. Ferreira da Fonseca*

No decorrer do seu ensaio, Lourdes
Zambrana coloca inúmeras questões sobre
temas abrangentes e apresenta propostas
de reflexão. Neste trabalho, abordo de forma
breve os aspectos que me parecem mais
re-levantes acerca da principal problemática
em causa: a necessidade de novos
compromissos para um novo cenário global,
tanto no contexto político-económico
como no contexto social e religioso.
* licenciada em Línguas e Literaturas Modernas; integra, a partir de Outubro de 2003,
a missão dos Leigos Para o Desenvolvimento na Fonte Boa (Moçambique)
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PARA UMA NOVA FORMA DE SOLIDARIEDADE
O que podemos fazer para transformar esta situação que tanto
nos incomoda? Esta é uma pergunta que muitos colocam frequentemente, pelo menos aqueles que se encontram mais
atentos. Todos os dias nos interrogamos, com questões fáceis
ou difíceis, sobre o mundo que nos rodeia. Ora, em relação a
temas como a solidariedade ou a interajuda não me parece
muito produtivo determo-nos na procura de soluções sem fim
para os problemas do mundo ou na formulação de valores
e ideais, muito bonitos como tal, mas impraticáveis na realidade. Pelo contrário, a solidariedade passa em grande medida
por encontrarmos respostas e assumirmos compromissos para
as colocar em prática. Não quero com isto dizer que os ideais
devam ser preteridos em relação às acções. De facto, ambos
são essenciais para a nossa relação com os outros: estabelecer compromissos mais não é do que a aplicação dos nossos
valores e ideais à prática quotidiana. A única forma credível
de criar compromissos passa por sairmos da «redoma» em
que vivemos para poder ver o mundo dos outros, isto é, não nos
devemos centrar apenas e só em nós mesmos e naqueles que
nos estão mais próximos, devemos antes assumir uma atitude
de «descentralização», que permite uma interacção mais verdadeira e constante com todos aqueles que precisam dos nossos compromissos.
A minha decisão de fazer formação numa ONG provocou
diferentes graus de perplexidade nas pessoas que me estão
mais próximas. Lembro-me de, desde o início, ser confrontada com comentários como: «Aquilo que vais fazer implica um grande sacríficio» ou «Pretendes parar dois anos
da tua vida para fazer voluntariado?» Em relação ao primeiro,
a expressão «fazer o sacríficio» é, para muitas pessoas,
associada de imediato a acções de solidariedade. Ora, não
creio que constitua um sacríficio fazer algo que me realize
e me faça crescer como pessoa. Todos os dias passamos
por situações desagradáveis: ter de esperar numa fila interminável para sermos atendidos, passar horas em engarrafamentos, fazer tarefas aborrecidas… No entanto, e tendo perfeita consciência de que terei de abdicar da minha vida confortável rodeada pelas pessoas que me são mais queridas,
não entendo este compromisso como algo que «implica um
grande sacríficio».Em relação ao segundo comentário, também é comum o chavão «parar para fazer voluntariado».
Na verdade, a vida não pára porque se faz voluntariado; pelo
contrário, progredimos e crescemos sempre que fazemos
algo de solidário, ou seja, quando nos deslocarmos da visão
de o meu mundo para o nosso mundo. Fazer voluntariado
não é sinónimo de parar ou perder tempo: é fazer, é pôr em
prática um compromisso meu para com os outros.
Tenhamos contudo consciência de que, para que o desejo de mudar não seja apenas uma intenção, é necessário
estabelecer metas e propostas concretas e realizáveis,
de forma a sermos eficientes naquilo que nos propusémos,
bem como para podermos fortalecer as nossas convicções.
Actualmente, enfrentamos um mundo com novos problemas – exclusão social, políticas injustas e grandes

discrepâncias económicas estão entre os mais gritantes –
que exigem respostas novas e urgentes. Será que a atitude
de «não há nada a fazer, o mundo é mesmo assim» é a mais
razoável, aquela que melhor se enquadra no mundo de hoje?
De facto, esta atitude é possível mas, quanto a mim, não
é nem a que melhor se enquadra nos dias de hoje nem tão-pouco a mais aceitável. Importa ter consciência de que
a pobreza e o sofrimento são o espelho da maioria da população mundial. Contudo, é igualmente importante não nos
deixarmos anestesiar por estes problemas gravíssimos, visto
que não é pela paralisação face ao medo ou pela revolta passiva que se resolvem problemas, mas sim por um activismo
construtivo e crítico. A solidariedade deve ser sinónimo
de uma interrogação constante àquilo que fazemos e ao
modo como fazemos. Esta deve estar sempre associada
a padrões de justiça e de generosidade, ao invés de sentimentos como a complacência ou o paternalismo. Desta
forma, é importante salientar que o voluntário não se deve
deixar envolver por critérios acríticos, critérios que não questionam nem transformam. Igualmente importante é ter em
consideração que a solidariedade não é nem pode ser um
slogan publicitário, a partir do qual o voluntário se autopromove e tenta transmitir uma imagem. É fundamental que,
em qualquer circunstância, sejamos autênticos e verdadeiros
connosco e com os outros. A autenticidade não precisa
de autopromoção.
Os compromissos, leia-se «as acções solidárias»,
que tomamos devem ser conformes e coerentes com aquilo
que somos em qualquer um dos quadrantes da nossa vida,
seja no trabalho, na família ou no lazer. Assim, não devemos
separar os nossos valores em caixas herméticas e catalogadas pelos diferentes domínios da vida. Por exemplo,
é incoerente participar em acções solidárias, mas não ter
disponibilidade para ouvir aquilo que os outros têm a dizer.
Infelizmente, incoerências como esta não são tão raras como
deviam ser, mas, como já referi, se nos deixarmos conduzir
por um sentimento de descrédito e desconfiança em relação
a tudo e a todos, nada se faz e vence a inacção (esta é, aliás,
a atitude mais fácil de tomar, pois é aquela que não exige
esforço nem dá trabalho). Todavia, por muito que desejemos,
é impossível sermos sempre coerentes em tudo o que fazemos e em todas as situações. Quem de nós pode dizer que
nunca se enganou, mesmo actuando com a melhor das
intenções? Ninguém, suponho. O melhor antídoto para
o engano será talvez a lucidez, que deve estar aliada a valores como a justiça, por exemplo.

COMPROMISSOS ECONÓMICOS: O QUE/COMO SE PODE FAZER
Vivemos na Era da Globalização: cultural e económica.
Globalização económica, no sentido em que há uma clara
unificação do mercado mundial e da supremacia do capitalismo; globalização cultural, na medida em que qualquer
um de nós pode identificar claramente a hegemonia de um
determinado modelo cultural que ofusca as idiossincrasias
de todos os outros: o modelo ocidental, encarnado pelos

Estados Unidos da América.
Se a globalização é má? Quanto a mim, não. De qualquer
forma, mesmo que tivesse uma posição contrária, seria ingénuo negar-lhe a sua importância e irreversibilidade
no contexto internacional. Mas, pelo contrário, a globalização
tem aspectos bastante positivos, pois permite que culturas
completamente diferentes se possam conhecer melhor
e interagir através de certos aspectos unificadores. Assim,
tenhamos em consideração o papel incontornável da língua
inglesa no panorama internacional: actualmente, a internacionalização do Inglês é já um facto consumado e aceite
por todos. A proeminência do Inglês no mundo deve-se
em grande medida à hegemonia económica dos Estados
Unidos da América; por isso, o caso do Inglês é apenas
um de entre muitos aspectos positivos da globalização.
No entanto, não nos podemos furtar aos números alarmantes, avançados por instituições internacionais como
a ONU, que indicam claramente uma disparidade económica
enorme entre ricos (pequena percentagem e situados nos países desenvolvidos) e pobres (uma grande fatia da população
mundial – 23 % da qual vive em extrema pobreza2 –
e situados nos países em desenvolvimento). Este fosso tão
grande deve-se, sobretudo, a posições económicas injustas que
podem e devem ser repensadas, no sentido de esbater de forma
significativa as desigualdades tão gritantes do mundo
de hoje. Uma das propostas que tem vindo a ser desenvolvida é
a de uma globalização alternativa, que passa nomeadamente
pelo comércio justo (permite ligar os produtores aos consumidores, eliminando intermediários, que muitas vezes são grandes
multinacionais com políticas injustas) e por preocupações ecológicas, cuja tónica deve ser colocada na gestão racional dos recursos (cf. Protocolo de Quioto). Além destas medidas mais globais,
uma das formas de combater estas discrepâncias será, por
exemplo, alargar a rede de organizações que se dedicam ao
microcrédito, as quais já provaram a sua eficácia na luta contra a
pobreza.
Devido a um consumismo quase desenfreado, há quem
diga que hoje o ser humano vive em função da economia. Ora,
creio que uma das formas para combater esta tendência tem
de passar necessariamente por uma educação para o consumo. Assim, há que rebater a ideia tão enraízada em nós de
que o consumo é sinónimo de bem-estar e de que, quanto
mais se puder consumir, tanto melhor será a qualidade de
vida. A qualidade de vida significa que nos servimos do dinheiro, mas que não deixamos que este se sirva de nós.
Em suma, é importante salientar que a globalização tem de
estar submetida a uma lógica de justiça e de igualdade para
que as discrepâncias se esbatam, se não totalmente, pelo
menos em parte.

COMPROMISSOS POLÍTICO-SOCIAIS
«Para a política e as instituições políticas promoverem
o desenvolvimento humano e salvaguardarem a liberdade e a
dignidade de todas as pessoas, a democracia tem que
se alargar e aprofundar.» 3
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Actualmente, já não é surpresa para ninguém (embora seja
quase sempre tristeza) verificar o desencanto de grande parte
dos jovens pelo sistema político e pelos partidos, como garantes
e instrumentos da pluralização democrática.
A democracia, sendo um sistema inacabado e por isso em
permanente mutação, deve ser sempre aprofundada,
na medida em que apesar de todas as imperfeições continua
a ser a melhor forma de justiça e igualdade entre os povos.
Todavia, a democracia não pode ser de maneira nenhuma um
sistema importado de um país para outro. O caso mais recente
(espera-se que irrepetível) deste erro crasso foi a invasão dos
Estados Unidos da América ao Iraque. Reconhecendo embora
o carácter opressor do regime ditatorial (característica, aliás,
de todos os regimes ditatoriais) de Saddam Hussein, a justificação de um ataque armado para que um regime democrático
fosse implantado é simplesmente inaceitável, não só por ser
contrário aos princípios do Direito Internacional, mas também
por ser insustentável: está mais que provado que impor o modelo sócio-político do Ocidente em países com características
culturais tão dife-rentes não resulta. Assim, no caso do Iraque,
devia-se sim tentar chegar a um sistema político em que os direitos fundamentais de todos os seres humanos fossem uma realidade, mas nunca através da violência (a via diplomática era,
sem dúvida, a estratégia política, a médio e longo prazo, mais
eficaz e viável) . A opção pela não-violência e a construção
de uma cultura de paz são, sem dúvida alguma, as formas que
mais frutos produzirão no sistema político-social. Devemos, portanto, fomentar a paz na resolução de conflitos, e esta tem
de começar antes de mais por nós, no seio das nossas famílias
e nas nossas relações interpessoais.
O papel das ONG e do voluntariado é crucial neste sistema
político-social, não só como importante catalizador de uma
matriz social mais fraterna, mas também como instrumento
decisivo para dar resposta aos principais problemas que afligem
o mundo em que vivemos.

COMPROMISSO RELIGIOSO

Notas
1

Cf. «Nuevas militancias para tiempos nuevos» (nº110), in site Cristianismo e
Justiça: http://www.fespinal.com.
2

Dados do Relatório da ONU (23% em 1999). In www.onuportugal.pt (pnud)
3

In Introdução do Relatório da ONU,

«Aprofundar a democracia num mundo fragmentado».
4

In Lourdes Zambrana «New Militancies for New Times»
(tradução inglesa do Espanhol).
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Assim como temos uma globalização económica e cultural
devemos também ter uma espiritualidade mais globalizada.
É neste sentido que aponta Lourdes Zambrana, ao dizer que
«we need a globalised spirituality, a more than ever catholic-universal point of view.»4 Quando assumimos um compromisso
devemos ter em consideração que, pesem embora todas
as dificuldades, não estamos sozinhos: temos sempre o auxílio
de Jesus. A única forma de seguirmos o Seu exemplo, de Lhe
dizer sim, é vencendo o comodismo e o conforto em que tão
facilmente nos instalamos. A determinação, a esperança e a fé
são as principais formas para vencer o conformismo e para
vencer a imcompreensão.
Creio que para haver uma Igreja cada vez mais «globalizada»,
i.e., cada vez mais unificada em torno do fundamento mais importante, que é a Palavra de Deus e o testemunho de seu Filho
Jesus, é necessário que se considere cada vez mais o ecumenismo, já que «when one is more or less sure of one's opinions and
options, one does not fear differences […], sharing and learning.»

uma ética do cuidado

A ECONOMIA
É NOSSA?
Manuel Brandão Alves*

Quase que nos sentimos derrotados e com
a esperança a esvair-se. Para que algo
mude há tanta coisa que não depende
de nós, é muitas vezes o desabafo! Ainda
por cima, parece que o tabuleiro onde
grande parte das questões se podem
equacionar se localiza nesse mundo
longínquo da economia, cheio
de sofisticações técnicas, no qual poucos
de nós temos o sentimento de poder
intervir. É um mundo tão nebuloso!
E, no entanto, nada de mais falso!

Regressados de férias, por pouco que sentimos termos saído
de um sonho profundo, de um mundo imaginário, para um mundo
real em que, afinal, aos problemas que tínhamos antes se acrescentam uns tantos outros a desafiar a nossa impotência: os fogos
florestais, as fragilidades da intervenção norte-americana no Iraque,
o tufão de violência na Palestina e em Israel, o escândalo dos programas televisivos, as violências e perversões sexuais, etc.
No âmbito da economia, o desânimo não é menor. Entre nós,
temos o desemprego crescente, a dinâmica económica cada vez
mais morna, uma parte significativa das exportações a tornarem-se cada vez menos competitivas, a nossa infindável apetência para
consumir o que só podemos adquirir no estrangeiro, o défice orçamental, o endividamento do país face ao exterior, a falta de qualificação dos recursos humanos, a fuga ao fisco, e... já chega! Uff!
Num horizonte mais alargado (a escala mundial), os sinais
de desesperança não são menores. As guerras militares não são
senão epifenómenos de surdas guerras económicas pela mais
nojenta apropriação de recursos, de que alguns países
se arrogam o direito sobre outros. O abismo entre a riqueza dos
mais ricos e a riqueza dos mais pobres não cessa de aumentar.
Mais grave do que os desequilíbrios na riqueza que se possui
são os desequilíbrios constatados na capacidade de produzir essa
riqueza. Aumenta igualmente a hipoteca, que o que produzimos
hoje faz sobre a capacidade de produzir no futuro, não apenas
no interior de cada um dos países mas, sobretudo, na relação
entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos.
Quase que nos sentimos derrotados e com a esperança
a esvair-se. Para que algo mude há tanta coisa que não depende
de nós, é muitas vezes o desabafo! Ainda por cima, parece que
o tabuleiro onde grande parte das questões se podem equacionar
se localiza nesse mundo longínquo da economia, cheio de sofisticações técnicas, no qual poucos de nós temos o sentimento
de poder intervir. É um mundo tão nebuloso!
E, no entanto, nada de mais falso!

A NOSSA PROXIMIDADE COM A ECONOMIA

* Professor no Instituto Superior de Economia e Gestão

A nossa imediata consciência de que a economia nos está próxima
é-nos dada, todos os dias, ao acordarmos, pelo instinto de sobrevivência que sentimos e pela necessidade de nos alimentarmos.
É a nossa consciência de consumidores que, de forma mais directa, nos faz entrar no mundo da economia. Mas logo nos surge a sua
contrapartida. Pouco poderemos consumir, se não tivermos nada
para dar em troca, e assim somos acordados para a condição
de produtores. E isto é verdade, para cada um de nós individualmente e para o conjunto da humanidade, pelo menos desde os tempos em que houve Paraíso! Quer como consumidores, quer como
produtores, todos, todos os dias, temos de tomar decisões.
E, no entanto, somos, hoje, confrontados com a grande incapacidade para, em qualquer dos domínios, nos sentirmos responsáveis pelas decisões que tomamos. Alguém, que nem sempre identificamos, as toma em nosso nome. Pouco a pouco vai-se criando o
terrível sentimento de que estas coisas são demasiado complexas
para o vulgar cidadão, sobretudo se for português, e que é melhor
para todos que sejam resolvidas por especialistas: os economistas!
É um pecado de todos os tempos. Sempre houve quem
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estivesse disponível para mostrar quão indispensável é ser profeta, médium, feiticeiro oue, modernamente, tecnocrata. A grande
questão é distinguir entre os verdadeiros e os falsos profetas,
ou talvez, hoje, mais correctamente, entre as verdadeiras e as falsas mensagens dos profetas.
Como evitar, então, o pecado? Participando! Participando!
Participando!
E onde vamos meter a economia e os economistas?

O QUE É QUE A ECONOMIA NOS ACRESCENTA?
A economia, enquanto quadro de pensamento e de regulação
de interesses, tem pressupostos simples, mas que têm estado
sujeitos às mais escandalosas deturpações, o que outra consequência não tem tido que não seja a de criar mecanismos
geradores de desigualdade, expropriadores de responsabilidade
e concentradores de poder.
Qual é, então, o mundo da economia?
Na economia supõe-se que todos temos como principal objectivo satisfazer necessidades (a primeira deturpação é a de que
todos temos as mesmas e usamos os mesmos critérios para
avaliar o seu grau de satisfação), que são muitas, e que para
o conseguirmos temos que produzir bens e serviços, que são
escassos, combinando e transformando recursos e outros bens
(uma outra simplificação é a de que se encontram regularmente
distribuídos no espaço e que, quando tal não acontece, são
desprezíveis os custos de para eles se deslocarem, quer
as empresas, os trabalhadores, ou as iniciativas).
O ponto de partida é, portanto, a existência de necessidades
a satisfazer (muitas, mas com as mesmas características),
e a existência de recursos (escassos e regularmente distribuídos)
que, se adequadamente combinados, hão-de produzir os bens
e serviços indispensáveis à satisfação daquelas necessidades.
Onde é que entra o economista em tudo isto? O economista
é uma espécie de mestre cozinheiro que tem por missão orientar
a melhor forma de adquirir os recursos, dar a receita que há-de
permitir combinar, com eficiência, os recursos disponíveis, com
vista a produzir a iguaria que há-de satisfazer necessidades
e encontrar os melhores clientes.
Tendo em conta esta configuração do comportamento
dos consumidores e para as características dos recursos, deduz-se, sem dificuldade, que o melhor palco em que estas operações
se devem processar é o mercado. Fixa-se a receita, i. e.,
as regras, e se todos formos bem comportados serão sempre
encontradas as melhores decisões. Basta que, com as restrições
enunciadas, cada um, individualmente, se comporte de acordo
com o seu interesse próprio que, automaticamente, se realizará,
também, o interesse colectivo.
É por isso que as regras adquirem o estatuto de leis,
as famosas leis da economia, universais e inter-temporais, a que
os economistas, ou pelo menos alguns economistas, e os políticos, quando lhes convém, procuram fazer-nos crer que estamos
submetidos e devemos obedecer.
Há aqui, claramente, qualquer coisa que cheira a história
mal contada, como na história do rabo e do gato. O que cheira mal
é o rabo! Vamos ver se descobrimos o resto do gato.
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O LUGAR DA ECONOMIA DE MERCADO
Já vimos que o chefe cozinheiro, i. e., o economista, vive como
peixe na água naquele aquário a que chamei mercado. Importa
saber porquê.
Recorde-se que o chefe começou por pressupor que todos
os consumidores tinham comportamentos idênticos, todos os recursos tinham as mesmas características e as necessidades a satisfazer eram as mesmas em qualquer tempo e lugar. Para além disso,
cada pessoa não tem que se preocupar com o comportamento e a
situação dos outros, porque sendo os comportamentos idênticos
o que cada um tem que fazer é lutar por obter, para si, os melhores
resultados. Ao fazê-lo, todos ficarão satisfeitos e viveremos no melhor dos mundos. Não temos que nos preocupar com o que se passa
ao nosso lado. Só em circunstâncias excepcionais haverá que olhar
para fora e invocar a necessidade de mecanismos de solidariedade.
Temos o liberalismo e as regras de mercado a funcionarem
em toda a sua plenitude.
Assim as hipóteses transformaram-se em normas de comportamento. Foram promovidas a leis. Por isso, não são os comportamentos da sociedade, em toda a sua complexidade de relações,
que determinam as opções do economista, é o economista
que fixa, em lei, o que devem ser os comportamentos da vida
em sociedade.
Todas estas simplificações facilitam o trabalho do chefe. Para
além disso, quando nos faz acreditar que, se obedecermos às leis
estaremos a ser mais felizes, consegue reassumir o papel
dos antigos médiuns, i. e., ganha poder.
Cá está o gato!
Não viria grande mal ao mundo se só o médium se
aproveitasse desta situação, mas a verdade é que estes médiuns
são pagos por um reduzido número de personagens que, socorrendo-se dos referidos mecanismos de mercado, concentram
poder e riqueza, em prejuízo da grande maioria da população.
Assim, se geram os mecanismos de desigualdade, entre países, entre gerações e a nível pessoal.
Será isto inevitável? É o que nos quer fazer crer a designada
economia dominante. Estamos, no entanto, longe de ter que ser
assim. Para tal há que devolver a cidadania a todos os seres
humanos, dando-lhes poder, capacidade de escolha e iniciativa.

A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
E A ECONOMIA HUMANA
Em vez de sujeitos dóceis e submetidos podemos ser cidadãos
responsáveis e construtores de reinos. Basta para isso que não
abdiquemos de pensar, de intervir, de construir o mundo e, também, o mundo da economia.
Intervindo onde? Precisamente, quando somos, ou não,
chamados a definir os fins, a mobilizar os meios e a definir a melhor maneira de os combinar para obter aqueles fins.
A questão fulcral é, portanto, a de saber quais são os melhores fins, quais são os melhores meios, quais são as melhores
maneiras de os combinar (tecnologias e parceiros). É uma
questão de natureza política.

Os que tiveram a paciência de aqui chegar estarão recordados da máxima sobre o comportamento individual, como comportamento único para a organização da vida em sociedade. Importa,
por isso, que agora comecemos a colocar as boas questões.
Quanto aos fins: são indiscutíveis e pré-fixados?; não têm
dimensão temporal e espacial, quer dizer, podemos fixar objectivos
hoje, independentemente dos que for desejável prosseguir no futuro
ou, inclusivamente, foram prosseguidos no passado (sustentabilidade geracional)?; os fins fixados para um determinado espaço,
país ou continente, podem sê-lo independentemente da situação e
dinâmica de evolução de outros espaços, países e continentes?
Estamos, assim, no centro do debate e da compreensão dos
mecanismos que conduzem às desigualdades entre o Norte e o
Sul, à existência de países super-ricos e de paí-ses super-pobres.
No que se refere aos recursos: deveremos usar os nossos
recursos para a satisfação dos nossos objectivos, independentemente dos objectivos dos outros?; é legítimo procurar atingir
as nossas finalidades usando os nossos recursos e criando mecanismos que justificam e condicionam a expropriação dos recursos
dos outros, independentemente da legitimidade que esses outros
têm, também, para valorizar os seus objectivos e defenderem
a sua própria sobrevivência? No passado o centro do debate foi
a exploração das matérias-primas; hoje é o petróleo, os produtos
alimentares e todos os mecanismos de justificação concebidos
no seio da Organização Mundial do Comércio.
Ainda no que se refere, aos recursos, à maneira de os organizar e transformar chama-se tecnologia. Naturalmente que a
forma de organizar e transformar varia de acordo com as opções
que forem tomadas, quer quanto aos fins, quer quanto aos meios.
A concepção tecnológica pode ser mais ou menos amiga
da geração de mecanismos de desigualdade.
Que fazer? Não abdicar, nunca, da condição de cidadão, participando, sempre, na arquitectura e na construção da nossa
cidade. Importará, contudo, definir quais são os limites desta
cidade. A cidade só pode ser a cidade universal em que terão
de ser potenciadas e reguladas as capacidades e fragilidades
de todos os seres humanos, qualquer que seja o lugar da cidade
em que se encontrem. Temos uma barca comum: ou todos
nos salvamos ou dificilmente nos salvaremos, apenas, alguns.
Estamos, assim, no centro das opções políticas que não
poderemos delegar, pelo menos no sentido de aceitar que alguém
se substitua a nós. Não podemos querer construir a cidade abdicando dos cidadãos!
Deste modo, torna-se evidente que não pode haver unicidade
economicista. Não há objectivos únicos; com opções diferentes
quanto aos fins, os caminhos a percorrer podem ser outros. Com
diferentes enquadramentos temporais e espaciais as sólidas leis
da economia de mercado podem desabar como um castelo
de cartas. É que há outras economias pelas quais vale a pena ser
salvo. A economia sem todos os homens e o homem todo apenas
nos pode conduzir para o abismo que, nas actuais circunstâncias,
se prefigura com clarividência, cada vez maior. Só o podemos evitar se não abdicarmos de construir uma economia humana e recusando, em todas as circunstâncias, tolerar as opções que pretendem submeter o homem à economia, porque esta economia não
é mais do que a economia de outros homens que assim transfor-

ma muitos em escravos dos interesses de poucos.

ALGUMAS IMPLICAÇÕES DA PROMOÇÃO
DE UMA ECONOMIA HUMANA
As preocupações em torno da construção de uma economia
humana, participativa, solidária e de plena cidadania, que hoje nos
parecem tão prementes são, afinal, de todos os tempos, embora
possam ter sido consideradas mais ou menos indispensáveis em
cada momento. Para os cristãos, o apelo à construção da Cidade
de Deus, através da cidade dos homens, está presente em toda
a mensagem, preocupou os grandes doutores da Igreja, mobilizou
vontades e vocações ao longo da história.
Passa por aí uma grande parte da concretização do espírito
missionário. Não poucos foram os que, para além disso, possuídos
de inspiração cristã, procuraram manter vivos centros de reflexão
em torno da economia humana. Basta que nos recordemos
de Lebret e François Perroux. Mais recentemente, um manifesto
pela construção e defesa de uma economia humana foi dinamizado por Jacques Généreux e obteve eco profundo junto de prestigiados pensadores e formadores de opinião pública.
Não podemos esquecer, no entanto, que estes valores não
são património, apenas, dos cristãos. Desde as mais antigas
escolas do socialismo libertário até, mais recentemente, ao sistema de autogestão das empresas, que esteve em vigor na anterior Jugoslávia, os exemplos não deixam de se multiplicar.
Também, hoje, se mantivermos a lucidez e nunca abdicarmos
da condição de cidadãos, pouco a pouco, poderemos ter a esperança de obter sinais visíveis da possibilidade da construção
e da realidade de um mundo outro. Valorizaremos as capacidades
de intervenção e as iniciativas individuais, mas não as transformaremos em norma única de comportamento; conheceremos os
seus limites e saberemos temperá-las e, porventura, alimentá-la,
com o comportamento solidário.
A solidariedade assumirá uma dimensão inter-pessoal, intergeracional e inter-espacial. Poderemos ser construtores de uma
economia verdadeiramente sustentável, porque:
– Promove o homem;
– Sustenta os recursos, a sua exploração e a sua renovação,
no tempo e no espaço;
– Preserva o ambiente e compatibiliza o progresso humano com
a exploração dos recursos;
– Inverterá a espiral de absorção da riqueza dos muitos que têm
pouco, pelos poucos que têm muito;
– Caminharemos para uma situação de menores desigualdades
entre os grandes espaços mundiais;
– Teremos uma economia ordenada para o homem e todos
os homens, uma economia com dimensão humana, em que
os valores da eficiência não se sobreporão aos da equidade, mas
serão, antes, estes que determinarão aqueles;
– Haverá a possibilidade e a necessidade de organizar escalas de
decisão a múltiplos níveis, pessoal, familiar, local, regional,
nacional, continental e mesmo universal; todas elas serão imprescindíveis e só assim será possível compatibilizar a promoção dos
valores do individualismo com os da solidariedade.
19 de Setembro de 2003

viragem

23

uma ética do cuidado

NO DIA EM QUE
AS PERGUNTAS
(DAS EMPRESAS)
FOREM OUTRAS
Manuela Silva*

Sonho com o dia em que
os administradores das grandes empresas
e seus assessores tenham compreendido
que na apreciação dos resultados
de exercício das respectivas empresas têm
de alargar o seu critério de referência
e têm de passar a introduzir outros
parâmetros, para além do mero objectivo
de maximização de lucro.

* Economista; professora jubilada do Instituto Superior de Economia e Gestão;
texto publicado inicialmente no «Público», a 24 de Janeiro de 2002
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Nesta altura do ano em que as empresas já podem fazer com
rigor as estimativas dos resultados dos seus exercícios,
as conversas entre administradores e assessores dos seus
círculos mais próximos tornam-se quase obsessivas: por que
é que os lucros são o que são? E, mesmo nas empresas
ditas de grande sucesso, com lucros de 30, 40, 50 e mais por
cento, a obsessiva pergunta é, ainda: o que deveria ter sido
feito para que o lucro tivesse sido superior?
Refazem-se os percursos dos grandes negócios; questionam-se os termos dos contractos efectuados; revêem-se
as opções tomadas nos casos de sucesso ou em situações-limite; traçam-se cenários de compressão do volume de pessoal e dos respectivos encargos; … e tudo isto à luz
do mesmo filão questionante: o que teria permitido (ou permitirá no futuro) obter resultados ainda maiores?
O debate interno é animado e, diga-se, nada inconsequente, já que ele é o trampolim para o questionamento
seguinte: como repartir os ganhos obtidos e – questão
de suma importância para os próprios intervenientes
na resposta – qual a fatia do bolo que me vai ser atribuída?
Vem-me ao pensamento a frase de Martin Luther King
«sonho com o dia em que …» Para este lutador americano,
o seu desejo visionário era o de um mundo sem discriminação racial, em que fosse viável uma convivência pacífica,
com igualdade de direitos e deveres, para todos os cidadãos
da América. Não obstante a sua ousadia, este sonho
visionário, paulatinamente, vem-se realizando. E isso é motivo de satisfação, de orgulho e de esperança para todos nós
que continuamos a acreditar na evolução da Humanidade.
Hoje, também eu sonho com o dia em que os administradores das grandes empresas e seus assessores tenham
compreendido que na apreciação dos resultados de exercício
das respectivas empresas têm de alargar o seu critério
de referência e têm de passar a introduzir outros parâmetros,
para além do mero objectivo de maximização de lucro.
Entre outros, lembro os seguintes.
Qual a riqueza efectivamente gerada pela empresa em bens
e e em serviços de utilidade real para aqueles a quem se destinam? (não aconteça que os elevados lucros se fiquem a dever,
directa ou indirectamente, a negócios de armas e à morte
e destruição que eles originaram; à sobre-exploração dos direitos
de patentes que impediram outros de desenvolverem ou, quiçá,
tornaram proibitivo o combate à morte prematura, às doenças
evitáveis; aos excessivos encargos impostos aos devedores
e que lhes axfixiam toda e qualquer possibilidade de reconquistarem a sua autonomia e desenvolvimento; a negócios menos
transparentes, incluindo a lavagem de dinheiro sujo com sustentação indirecta de interesses ilícitos, mafias e terrorismos nas suas
múltiplas vertentes; etc?
Quais os lucros que ficaram a dever-se a externalidades negativas produzidas sob a forma de desequilíbrios (ou rupturas)
ecológicos ou de agravamento de desigualdades e de exclusão
social, externalidades estas que a sociedade, no seu todo, vai ter
de suportar de uma ou outra forma (a empresa ganhou, mas com
locupletamento à custa alheia, como é justo reconhecer!)?
Quais as parcelas subtraídas aos impostos (não importa,

para efeito deste raciocínio, a qualidade da cosmética utilizada para a respectiva ocultação, ainda que, presentemente,
isso possa ser considerado como habilidade a valorizar…),
em rigor devidos por uma dupla razão: como contrapartida
dos benefícios que a própria empresa retirou da sociedade
(em custos de formação geral e específica do seu pessoal,
poder de compra dos seus clientes, cultura, segurança e paz
social) e, em parte, como contributo esperado de todos
os actores sociais para o desenvolvimento humano sustentado, a solidariedade, a coesão e a paz social?
Quais os lucros obtidos à custa de níveis de salários,
condições de trabalho e precariedade do vínculo laboral
pouco dignificantes da dignidade da pessoa humana?
(…) Estas e outras perguntas similares, que têm a ver
com a indispensável redefinição do papel a desempenhar
no futuro pelas empresas na governação e consistência
do tecido social no território onde operam, não podem continuar omissas na apreciação dos resultados das empresas
e gra-dualmente deverão ser explicitadas nos respectivos
balanços. Não é suposto este ser o espelho da empresa?
Sonho com o dia em que se imponha uma nova visão
da empresa na qual se integre devidamente – e consequentemente – a dimensão social da mesma , isto é, o papel que
a empresa desempenha na economia e na sociedade como um
todo e assuma a responsabilidade ético-política daí decorrente.
Sonho com o dia em que os administradores e seus
assessores entendam de fundo – e com base na sua própria
experiência pessoal que é o alicerce mais seguro em que se
baseiam as atitudes e comportamentos dos indivíduos – que,
mesmo nas suas vidas pessoais, o lucro não é tudo, uma
espécie de deus que tiraniza o sono, a saúde, a beleza,
a criatividade, em suma a realização pessoal e familiar
de cada um/a e que o ser humano está muito para além
dos estreitos limites do «homem económico» em que assentam, ainda, os manuais de economia.
Sonho com o dia em que os 11 de setembro não terão mais
lugar na história, porque foram eliminados os seus
fundamentos e a Humanidade, no seu todo, e as empresas,
em particular, encontraram formas de viver e de se organizarem
em que o trabalho e o pão, a saúde e a cultura, a liberdade
e a participação responsável estão, de facto, ao alcance de todos.
Sonho com o dia em que os conflitos de interesses, que
sempre existirão, serão resolvidos por estruturas idóneas
de diplomacia, conciliação e arbitragem, dispensando
as armas da guerra, tornando-as definitivamente obsoletas,
já que, se aquelas permitem impôr a vitória militar dos mais
fortes, não solucionam nenhum dos verdadeiros problemas,
antes os acrescenta com mais destruição e mais vítimas.
Sonho com o dia em que cada pessoa, empresa,
organização ou estrutura, já terão aprendido que são
apenas uma parte de um todo mais vasto, o sujeito Terra
num imenso Universo, que é criação comum de toda
a Humanidade (em linguagem de fé, a expressão do Amor
que Deus é) e merece por isso o cuidado de todos.
Dezembro 2001
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tempo presente

PEQUENAS
EXPERIÊNCIAS...
GRANDES
SONHOS
José Centeio

A especificidade deste número
da VIRAGEM e a importância
que nas sociedades actuais
as experiências nele relatadas podem
ter na construção do mundo
que sonhamos, influíram na minha
decisão de vos apresentar uma crónica
algo diferente. Aqui vos deixo o resultado
de algumas leituras e da pequeníssima
experiência na Associação Nacional
de Direito ao Crédito.

26

viragem

A globalização e os problemas que ela coloca
às sociedades em que vivemos, sobretudo aos mais
desprotegidos por menos preparados para a enfrentarem,
trouxe maior visibilidade às questões ligadas à economia
social. Prefiro falar de economia social e solidária, pois
é esta a vertente que mais me seduz e a via que, na minha
opinião, importa aprofundar como resposta aos problemas
que a globalização, olhada de uma forma meramente utilitária e económica, consigo transporta. Trata-se de explorar
novas vias que nos conduzam ao mundo que continuam
os a sonhar e no qual, felizmente, nunca deixaremos
de acre-ditar. E o momento presente não será muito diferente de outros momentos da História em que houve sempre gente a acreditar no sonho que transportava. Devo também confessar que me incomoda – diria mesmo que me
agride – a opinião daqueles que olham os movimentos antiglobalização como um conjunto de patetas que se deixam
manipular por meia dúzia de mentes distorcidas e arruaceiras. Penso que por detrás de todos esses movimentos e
manifestações existem muitos sonhos desfeitos, outros
ainda por cumprir e alguns apenas embrionários. E é nessa
amálgama que se vai preparando a gestação do futuro.
Do ponto de vista económico, muitos desses sonhos
encontram, formal e ideologicamente, guarida no que habitualmente se apelida de Terceiro Sector. O Terceiro Sector,
termo muito utilizado nos anos 70, é numa primeira aproximação algo que está entre o Sector Público
e o Sector Privado, embora a sua característica mais marcante seja o seu cunho fortemente social e comunitário.
Esta sua característica ganha uma outra relevância quando
se percepciona o tecido social como um recurso, ou seja,
capital que se pode acumular ou deteriorar e perder valor.
Por isso se fala hoje em capital social e se lhe atribua
importância e valor. Não é certamente por acaso que um
dos vectores mais fortemente exclusivos (geradores
de exclusão) é precisamente a falta de relações sociais.
Por outro lado, todos nós sabemos o quanto valem
as relações sociais na procura de emprego e na qualidade
desse mesmo emprego. Dito de outro modo, poder-se-á
inferir que o capital social tem o seu fundamento na qualidade das relações interpessoais. Importa ainda dizer que
para que as relações sociais sejam consideradas um capital não é condição suficiente a sua simples existência,
importa sobretudo que elas possam ser utilizadas por aqueles que delas possam beneficiar.
Um outro termo habitualmente utilizado é o de Economia Social. Há quem procure as suas raízes
na Idade Média, nas primeiras associações de artesãos.
Mas foi sem dúvida no século XIX, com os projectos
e ideias lançadas por alguns pensadores (Fourier, Owen,
Proudhon...) que a Economia Social ganhou forma. O terreno político do debate sobre o associativismo era partilhado por duas correntes políticas: uma oriunda do socialismo
e uma outra com a sua génese no cristianismo social.
Quando falamos em Economia Social a ligação às mutualidades, cooperativas e associações é imediata. No fundo

o que a Economia Social tentou fazer foi responder à pergunta: «Como fazer?».Ou seja, sob que estatuto e normas
de organização poderemos produzir de outra forma?
A Economia Social, numa primeira fase – final século
XIX e início século XX – mostrou grande dinamismo, passando depois por uma fase de institucionalização e finalmente a fase da usurpação das suas especificidades,
deixando o termo de ser praticamente utilizado após
a 2ª Guerra Mundial. Com o desenvolvimento do Estado
Providência a Economia Social foi muitas vezes instrumentalizada e percepcionada como um sub-sistema do próprio
Estado. O termo irá reaparecer nos anos 70 com o emergir da crise económica e a degradação da confiança
no Estado Providência.
Nos anos 80, com os primeiros sintomas da crise
do Estado Providência, a Economia Social fica como petrificada e incapaz de dar respostas. Surgem então, e nem
sempre sob as formas jurídicas da Economia Social, iniciativas espontâneas como resposta à crise. A estas
respostas chamou-se economia alternativa.Era uma nova
forma de militância que tem como referência de projecto
a ecologia, o desenvolvimento local, a «utilidade social»
e autogestão como forma de organização interna. Do ponto
de vista ideológico estes militantes iam um pouco mais
longe, pois reivindicavam uma outra forma de viver
e de trabalhar, ou seja, de uma forma mais solidária.
Tratava-se de responder à pergunta: «Em nome
de quê?».Alternativa sobretudo no espírito e não tanto
na forma jurídica. A referência à solidariedade aparece
mais tarde, em vez de alternativa, como reacção ao liberalismo. São deste período o nascimento de muitas iniciativas ainda hoje conhecidas, como por exemplo
as CIGALES (Club d'Investisseurs pour une Gestion
Alternative et Locale de l'Épargne, 1983) e as Cagnottes
(1985, % do salário para ajudar os desempregados a criar
o seu próprio emprego) em França.
O problema é que a partir dos anos 90, esta economia
solidária e tal como acontecera outrora com a economia
social, entrou na órbita do Estado por uma questão
de sobrevivência. Acabou por funcionar como uma espécie
de «bóia de salvação» ou como forma de suplantar
as carências do Estado Providência, tendo como cenário
a evolução mundial para uma política social neoliberal.
Apesar de tudo algumas iniciativas foram resistindo e outras foram aparecendo e este é de novo um momento
de repensar todas estas questões.
Importa não esquecer que na Economia Social
e Solidária – designação hoje aceite – é que a iniciativa vem
do cidadão, embora integre na sua dimensão indivi-dual
a dimensão colectiva, já que o que faz será útil a todos.
Acresce ainda o facto de a sua dimensão fortemente comunitária poder ser o motor do verdadeiro desenvolvimento,
uma vez que procura corresponder às necessidades
da comunidade no sentido de uma maior qualidade de vida.
O problema é que face aos novos problemas surgidos
com a globalização crescente, a Economia Social

e Solidária tem sido titubeante nas suas respostas.
Continua a pensar-se novas formas de intervenção, mas
ainda muito no quadro de uma economia social tradicional.
Em Portugal, embora tenha havido algumas tentativas,
só agora parecem despontar algumas experiências que
eventualmente podem vir a ter efeitos na vida das pessoas.
Embora as experiências, às vezes a nível muito local,
se multipliquem, penso que existe alguma dificuldade
em fazer uma certa síntese que se afirme claramente como
alternativa de desenvolvimento. Por um lado a diversidade
de experiências e, por outro, uma certa dificuldade em nos
libertarmos dos esquemas tradicionais, contribuem para
uma certa anarquia ideológica neste sector. Se é verdade
que a grande diversidade – abrangendo todas as áreas
da vida – é uma das suas grandes riquezas, ela pode
tornar-se numa tremenda fragilidade se não conseguir afirmar a sua identidade própria. Além disso, e até pela sua
própria história, foi sempre um movimento muito reactivo
e muito pouco afirmativo. Sempre se construiu como
reacção a algo e não como afirmação de uma identidade
própria.
Aqui fica um pequeno contributo que espero ajude
a construir um Sonho de Solidariedade e talvez um dia,
quem sabe, nos sintamos membros de um mundo
verdadeiramente fraterno.
Loures, 14 de Julho de 2003
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justiça e paz

40 ANOS
DA «PACEM
IN TERRIS»
– UM APELO
PARA A PAZ
UM DESAFIO
PARA O FUTURO
Paul Lansu*

A «Pacem in Terris» tornou-se a «magna
carta» da Pax Christi Internacional.
Para os seus membros, este documento
pontifício aparecia claramente inspirado
pelo Espírito, desvendando-lhes os sinais
dos tempos, e desafiando todos os seres
humanos a trabalhar para o bem comum,
pelos direitos humanos, pela paz
e pela justiça para todos os seus irmãos.

* Padre; membro do Secretariado da Pax Christi Internacional; intervenção
nas Jornadas da Comissão Nacional e Paz, a propósito do 40º aniversário
da encíclica «Pacem in Terris», realizadas em Coimbra, em 5 de Abril de 2003
Tradução de Margarida Saco
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A 11 de Abril de 2003, a Igreja Católica celebra o aniversário da
«Pacem in Terris» («Paz na Terra»). Esta encíclica foi redigida
há 40 anos por Sua Santidade o Papa João XXIII, após a construção do Muro de Berlim em 1961 e a crise dos mísseis
cubanos em 1962. O Muro de Berlim era o símbolo da divisão
entre o Leste e o Ocidente. Este muro afectava a humanidade
inteira, ferindo o coração e o espírito de todos os seus membros, criando divisões que pareciam querer persistir para sempre. Precisamente seis meses antes da publicação da encíclica
e no momento da abertura do II Concílio do Vaticano, em
Roma, o mundo quase que entrava numa guerra nuclear
na sequência da crise dos mísseis cubanos. O caminho para
um mundo de Paz, de Justiça e de Liberdade parecia bloqueado. Muitas pessoas pensavam que a humanidade estava condenada a viver indefinidamente nesta situação precária de
«guerra fria», querendo manter a esperança de que, apesar
dos factos que o faziam temer, um acto de agressão ou mesmo
um simples acidente não desencadeassem a pior das guerras
da História. A crise de Cuba fez surgir como iminente uma terceira Guerra Mundial, desta vez entre os Estados Unidos
da América e a União Soviética.
A «Pacem in Terris» tornou-se a «magna carta» da Pax
Christi Internacional. Para os seus membros, este documento
pontifício aparecia claramente inspirado pelo Espírito, desvendando-lhes os sinais dos tempos, e desafiando todos os seres
humanos a trabalhar para o bem comum, pelos direitos
humanos, pela paz e pela justiça para todos os seus irmãos.
O pensamento de João XXIII era diferente e completamente original para o momento. Baseava-se em dois temas.
O primeiro era um catálogo muito extenso dos direitos
humanos, incluindo os direitos económicos que o Papa pedia
às pessoas e às nações que garantissem. O outro era um
apelo para criar uma nova instituição mundial, dotada
dos poderes necessários para assegurar aquilo que ele
chamava «o bem comum universal».A Organização
das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos
do Homem tinham sido as duas primeiras etapas neste projecto. João XXIII tinha participado na redacção desta declaração
histórica quando era diplomata.
Para a crise iraquiana é evidente que deveríamos ter podido dispor de uma autoridade política que garantisse eficazmente o respeito pelo Direito Internacional e a Paz.
As Nações Unidas, a NATO e a União Europeia revelaram
as suas profundas divisões. As relações entre as grandes civilizações estão ameaçadas pelo fundamentalismo no Médio
Oriente, no subcontinente indiano e noutros lugares; estas
relações também são afectadas pela falta de espírito de compreensão mútua de que sofre o Ocidente bem como pelo facto
de os dirigentes mundiais terem tendência para interpretar
os acontecimentos regionais à luz dos seus próprios interesses. Nas cidades multiculturais do mundo ocidental estalam
manifestações de intolerância.
A fragilidade da segurança do mundo foi ilustrada pela
crescente interdependência das diferentes regiões do planeta
no plano económico e tecnológico. Os atentados contra as
Torres Gémeas de Nova Iorque puseram a descoberto a feri-

da satânica do terrorismo internacional, desencadeando-se
sem remorsos, com crueldade e aparentemente sem grande
dificuldade. Num futuro que não está muito longe, este terrorismo poderá dispor facilmente de armas biológicas, químicas e nucleares. Diante destas ameaças, os dirigentes
do mundo recorrem à teoria da «guerra preventiva» que não
deixa de levantar sérias reservas de ordem moral.
A Pacem in Terris ensina-nos assim que a guerra não
é a panaceia para remediar as violações do Direito
Internacional. As diferenças que fatalmente se manifestam
entre populações e entre nações devem encontrar a sua
solução através de negociações e acordos amigáveis.
A encíclica proclama que «o bem comum universal» deve ser
assegurado por uma autoridade pública instituída de forma
adequada a nível internacional, não pela coerção ou pela
força, mas sim mediante acordo geral da comunidade das
nações. Esta autoridade não se pode tornar um «super-Estado», deve aplicar o princípio da subsidariedade
e respeitar a autoridade própria de cada Estado.
Em nenhum outro lugar há uma necessidade tão imperiosa
de ter uma autoridade política legal como na situação dramática que prevalece no Médio Oriente. Dia após dia, ano após
ano, um ciclo infernal de violências e represálias arruina todos
os esforços feitos para progredir num processo de diálogo e de
solução dos verdadeiros problemas. Interesses divergentes
no seio da comunidade internacional só têm feito aumentar
a instabilidade da situação. Fazem falta homens e mulheres
que tenham a coragem de levar a cabo uma política ancorada
no respeito dos direitos humanos e da dignidade humana.
Estas políticas são muito necessárias para assegurar o bem
comum, em vez da continuação dos conflitos.
Actualmente em Israel estão a ser estudadas novas medidas que levarão ainda a mais antagonismo, divisão
e humilhação. Uma réplica do Muro de Berlim está a ser construída, desta vez entre Israel e a Palestina. Com efeito, em
2002, o Governo israelita iniciou a construção de um muro-fronteira com oito metros de altura ao longo dos 350 quilómetros do limite da Cisjordânia palestiniana. O objectivo é assegurar a protecção física da população israelita contra possíveis
atentados suicidas palestinianos, os quais, como todos
os actos de violência, quaisquer que sejam, mandatados por
um Estado ou qualquer outra parte, devem ser condenados.
Não resta qualquer dúvida de que esta construção vai constituir uma barreira, tanto física como psicológica, entre as duas
populações, uma espécie de «muro de apartheid».Os palestinianos estarão virtualmente privados de liberdade, como
se estivessem fechados numa gigantesca prisão a céu aberto.
Numerosos serão, sem dúvida, os que verão nisto uma razão
para odiar ainda mais os israelitas, o que provocará novos
atentados suicidas e acções de retaliação, alimentando sem
fim a espiral de violência.
Evidentemente, Israel e Palestina não são a única região
do mundo em que verificamos uma crise de autoridade moral
e política. A Pax Christi Internacional tem igualmente diferentes
projectos noutros lugares do mundo, alguns dentre eles
há vários anos, para favorecer a prevenção dos conflitos,
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Se queremos realizar a passagem
da cultura de guerra para uma cultura
de justiça e de amor, todas as religiões
do mundo têm um papel crucial a desempenhar.
O diálogo inter-religioso é uma etapa essencial
num processo que vise instaurar mais justiça
e paz no mundo. Uma religião nunca poderá
ser e nunca deveria ter sido utilizada
como motivo para fazer a guerra.
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a desmilitarização, os direitos humanos e a democracia.
Na América Latina, o nosso movimento actua ao nível
dos problemas da terra no Brasil, na questão do enorme nível
de violência na Colômbia, que tem como consequência
as pessoas deslocadas, contra a cultura da corrupção
e de impunidade na Guatemala, no combate à pobreza no
Haiti. Em El Salvador, ainda há muitas armas ligeiras na posse
da população e o impacto da violência na sociedade aumenta. O nosso movimento apoia os trabalhos das Comissões
de Verdade com o objectivo de lançar pontes por cima
das profundas divisões entre as pessoas, de reconciliar
e curar as feridas do pós-guerra e conflitos.
Em África trabalhámos em projectos no Sudão,
no Uganda e nos países da África Central. É nosso objectivo
alargar os nossos programas a favor da democracia,
da não-violência e dos direitos humanos em África. Temos
previsto realizar duas consultas regionais em África, uma para
a África Central e outra com todos os nossos parceiros
de África. Ainda este ano submetemos uma intervenção escrita sobre a República Democrática do Congo e a Região
dos Grandes Lagos à Comissão dos Direitos do Homem
da ONU, em Genebra.
Se queremos realizar a passagem da cultura de guerra
para uma cultura de justiça e de amor, todas as religiões
do mundo têm um papel crucial a desempenhar. O diálogo
inter-religioso é uma etapa essencial num processo que vise
instaurar mais justiça e paz no mundo. Uma religião nunca
poderá ser e nunca deveria ter sido utilizada como motivo para
fazer a guerra.
A Pax Christi Internacional continuará a promover o diálogo e a harmonia, quer entre os próprios cristãos, quer entre
cristãos e fiéis de outras confissões. Reconhecemos
e respeitamos a busca da Verdade e da Sabedoria que
se faz desde sempre no seio da nossa Tradição religiosa.
Continuaremos a escutar o grito dos oprimidos e, no espírito
da Pacem in Terris, a trabalhar com todos os homens de boa
vontade para instaurar um mundo mais justo e mais harmonioso. Proclamamos que o fundamento de toda esta acção
deve ser a tolerância a manifestar uns para com os outros
e o respeito da liberdade religiosa de que todos os homens
devem beneficiar.
A Pax Christi Internacional prossegue os seus esforços
para encontrar os meios eficazes de assegurar que a não-violência seja o instrumento para resolver os conflitos.
A Educação para a Paz é essencial a todos os níveis, se queremos eliminar o racismo e a xenofobia que grassam em todas
as partes do nosso mundo de hoje. É necessário ensinar
as nossas crianças a viver numa sociedade multicultural que
respeita o direito do outro à diferença. A educação religiosa
deve ensinar um espírito sincero de abertura e de tolerância.
Este 40º aniversário da «Pacem in Terris» é uma ocasião
excelente para regressar ao ensinamento profético do papa
João XXIII. Este aniversário será celebrado por várias
secções da Pax Christi através de iniciativas de carácter
ecuménico ou interconfessional, acolhendo todos aqueles
que manifestam um desejo ardente de Justiça e de Paz.

espiritualidade

MISSA?
EUCARISTIA?
«FAZEI ISTO
EM MEMÓRIA
DE MIM»
Como eco da inquietação de muitos
católicos, e no rasto de soluções
que aparecem como remendos
para a progressiva falta de padres
e o progressivo abandono cultual
dos leigos, a revista
«Les Réseaux des Parvis»
(nº 13, Março 2002), apresenta
um trabalho de várias páginas
sobre a Eucaristia,
a partir da memória de Marcel Légaut (*).

(*) Marcel Légaut (1900-1990) dedicou-se à investigação matemática e à vida
universitária. Trocou tudo isso por uma vida rural dedicada à investigação religiosa.
Publicou vários livros sobre a vida espiritual e o futuro do cristianismo. Há também
diversos livros sobre a sua obra e uma associação cultural Marcel Légaut;
a VIRAGEM já publicou um texto de Légaut no número anterior (43) e um artigo
de Manuela Silva sobre este pensador no nº 13 (Julho 1993); este texto foi distribuído
aos participantes do 12º Encontro de Reflexão Teológica, do Metanoia, realizado
em Julho de 2002.
Tradução e síntese de Maria Adelaide P. Correia

A MISSA SEGUNDO MARCEL LÉGAUT
Jacques Musset

«Quando os meus filhos ou outros jovens me dizem que
se aborrecem na missa, que não lhes traz nada, o que é que
posso responder? Eu também me aborreço; chego a sair
doente, depois de certas homilias. Sofro porque as missas
não são o que deviam ser para ser dignas , não digo das
Igrejas das origens – que não devem ter sido muito abrilhantadas – mas daquele único serão, sobre o qual já pairavam
o fracasso e a morte, depois de meses de esperança, de luta
e da fé que não deixou nunca mais de trabalhar o mundo.
Também sofro porque muitos bons cristãos se satisfazem
com o que têm, instalam-se, protegem-se assim de apelos
íntimos que não entram no quadro das leis. Tais apelos
fá-los-iam descobrir, se lhes fossem fiéis, uma vida espiritual
em Jesus diferente de devoção+disciplina».
Este texto data de 1976. Marcel Légaut continuou a confirmá-lo até à sua morte, em 1990. «Como é que chegámos
aqui?», interroga em vários dos seus livros. Para ele, a missa
(diz geralmente a Ceia; e praticamente nunca a Eucaristia)
é uma realidade essencial para os cristãos que querem viver
do mesmo espírito que animava Jesus. Parece-lhe inegável
que a vontade de Jesus foi traída, ou, pelo menos,
seriamente desviada. No fim da última Ceia com os discípulos, exactamente antes de ser preso, processado e executado, o Seu último pedido foi: «Fazei isto em memória
de mim».Estava consciente do Seu fim iminente; e convidava os Seus amigos e discípulos a celebrarem a Sua memória
na busca do sentido das suas existências, para serem vividas
com autenticidade e fidelidade. Convidava também todos
os que viriam depois a renovar esse momento solene em que
se recapitulava a Sua vida, as Suas escolhas e os Seus combates – tudo expressões da Sua fidelidade ao Pai, que
O inspirava no mais íntimo de Si.
Para os ajudar, assegurava-os da continuidade da Sua
presença: «Onde estiverem dois ou três reunidos em Meu
Nome, Eu estarei no meio deles.» Presença íntima, imaterial,
que pela força da lembrança os inspiraria na invenção
das suas próprias vidas.
O que é que aconteceu então à memória da Ceia para que
se tornasse em missas aborrecidas e cheias de palavras?
Quanto a Légaut, o drama foi a transformação da celebração
viva da memória de Jesus, do seu modo de viver (de que
os discípulos foram testemunhas privilegiadas e impressionadas) num culto sagrado e solene prestado a Deus para
a remissão dos pecados da humanidade. Memória de Jesus
como vítima de propiciação oferecida a Deus.
Foi também que a presença real no pão e no vinho
se tornou um valor em si mesma. E ainda que os que tinham
a função de organizar o culto, em vez de emanar directamente
das comunidades, sob a direcção dos Apóstolos, como no
princípio, formaram uma classe social à parte. O poder quanto ao culto deixou de ser uma delegação alienável e passou
a ser um bem pessoal e definitivamente concedido.
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Quer dizer: a Ceia deixou de ser a incessante renovação
daquela primeira Ceia antes da morte de Jesus; passou a ser
um culto prestado a Deus e organizados pelos homens
segundo o que entendem dEle. (...)
Como é que, então, se pode voltar a dar à Ceia o seu
valor primordial? Em que condições pode voltar a ser o lugar
da memória viva de Jesus, que continua a inspirar os Seus
discípulos para a invenção das suas próprias vidas?
Marcel Légaut formula três condições, indissociavelmente
ligadas:
– A primeira condição é que cada cristão aceite com
seriedade aprofundar a sua vivência cristã interiormente,
de uma maneira responsável e própria, ao longo da vida,
a partir dos acontecimentos que a atravessam.
– A segunda diz respeito à maneira comunitária de celebrar. As grandes assembleias dominicais são muitas vezes
anónimas e passivas, invadidas pelas palavras e comentários dos pregadores. Para fazer uma memória viva
de Jesus, são indispensáveis as pequenas comunidades
de cristãos, «grupos estáveis de pequenas dimensões,
de homens e mulheres com afinidades humanas e espirituais, que ponham a fidelidade a Jesus de Nazaré no centro
da sua procura e da sua vida».Estas comunidades devem
encontrar-se por vezes para celebrar no seio da paróquia.
Devem fazê-lo exprimindo a sua vitalidade, expressão
e experiência, enriquecendo-se mutuamente e tomando
consciência da grande Igreja na qual são o fermento.
Renovar a Ceia em comunidades de dimensão humana
supõe que os seus membros se sentem responsáveis pela
qualidade da sua vida espiritual. Mas também supõe que
a Igreja reconheça oficialmente esta maneira de celebrar,
e dê para isso condições concretas – o que está por inventar
fora dos modelos existentes.
– A terceira condição é de ordem cultural. Desde o princípio e ao longo dos séculos, a missa tem sido celebrada com
linguagem e rituais que reflectem uma teologia vinda
do judaísmo e influenciada pelo pensamento grego. Não
é uma linguagem credível nos tempos modernos.
Mais do que uma mudança de fórmulas e simplificação
de ritos, do que precisamos é de um trabalho de re-interpretação em profundidade, entre o que Jesus viveu no Seu
tempo e a experiência e expectativas espirituais dos homens
de hoje. Terá que ser a obra de todos os que se querem discípulos de Jesus e não têm medo de partilhar e confrontar
o seu caminho com o Evangelho, que é o eco das Suas
palavras e prática.

SÃO NECESSÁRIOS QUADROS
Antoine Tran van Toan

O poder dos clérigos começou por corresponder
às necessidades práticas de organização ao serviço
dos irmãos. Toda a comunidade que tenha uma convicção
a partilhar e um projecto comum a realizar tem que ser organizada e estruturada – nem os anarquistas contestam isto!
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São necessários quadros, permanentes ou não, sob designações que podem variar com o tempo.
Na Igreja, teria sido importante evitar a sacralização desta
função; a comunidade é que deve determinar as respectivas
condições de acesso, sobre o quê se tomam responsabilidades e quem avalia a execução. É uma questão levantada
e desenvolvida em detalhe há mais de dez anos nos meios
católicos. Recorde-se a Declaração de Colónia («Contra
a submissão tutelar, por uma catolicidade aberta»), de 163
professores de teologia dos países germânicos, em 1989;
a da Sociedade Teológica dos Estados Unidos e do Canadá,
em 1990 («Não extingam o espírito»); a do Comité Central
dos Católicos Alemães, em 1991; os projectos de movimentos como «Nós somos Igreja»; etc. É uma questão temível
mas não é evitável. Não nos podemos arriscar a rasgar mais
uma vez a túnica de Cristo.
Por outro lado, tenho reservas quanto à banalização
da fracção do pão e partilha do vinho, enquanto rito
de comunhão na fé. Não é generalizando a torto e a direito
que se edifica uma comunidade cristã, sobretudo se nem
todos os participantes estão de acordo sobre o sentido religioso do que se está a realizar. O assunto parece-me
demasiado sério para o deixar a iniciativas individuais

UMA REVOLUÇÃO EUCARÍSTICA?
François le Guay

Os argumentos mais fortes a favor da abolição do poder sacerdotal são de ordem escriturística. A 1ª Carta aos Coríntios
(cap. 11), fala da assembleia dos irmãos, do pão
e do vinho, do corpo e do sangue, da memória de Jesus que
se celebra. Não encontramos referências ao papel de um
sacerdote, ou à sua presença necessária.
Mais geralmente, as noções de sagrado, de sacrifício,
de sacerdócio são estranhas ao Novo Testamento
(excepção: a Carta aos Hebreus). A expressão «sacerdotes»
designa os oficiantes do sistema sacral do Templo, contra os
quais Jesus combateu sempre. O rasgão do véu do Templo
é o sinal da Sua vitória na Cruz. Na comunidade cristã
nascente, os «presbyteroi», de que se fala nos Actos, não
têm carácter sacerdotal. Têm funções de aconselhamento,
de direcção, de representação, de gestão das finanças.
Na Primeira Aliança, o sistema sacerdotal do Templo,
definido com abundância de detalhes em vários livros bíblicos, faz parte integrante da Lei de Moisés. Para os cristãos,
a caducidade dessa Lei deveria ter incluído, logicamente, as
disposições quanto ao sacerdócio. Veja-se Efésios 2, 15:
«Jesus aboliu a Lei, os seus mandamentos e observâncias».
Outro ponto sensível é o enquadramento, as fórmulas
tentadas para a celebração eucarística. Não se trata de
recordar Jesus, sem mais. Trata-se de celebrar a memória de
Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, condenado e morto
pelo sistema sacerdotal do Templo, mas triunfando finalmente. Como é que Jesus Cristo está presente? Com ou sem
padre, trata-se sempre de um «mistério da fé» . Se a cele-

bração não é vivida como um movimento de fé (independentemente da representação que cada pessoa participante tem
do mistério), não vejo que sentido possa ter. Há outras
ocasiões, sobretudo a leitura e meditação dos textos, para
se encontrar com os amigos (e os amigos dos amigos) que
querem partilhar a herança de Jesus.

CELEBRAÇÃO E PRESIDÊNCIA
Paul Abela

O que é que celebramos? A celebração eucarística é um
rito que reproduz alguns momentos da Última Ceia. O que
é que se passou? Porque damos tanta relevância à fracção
do pão? Temos palavras, certamente o essencial do que foi
dito (sob reserva de que essas palavras tenham sido bem
traduzidas).
Tomo duas referências:
– Há uma linha bem sublinhada nos Evangelhos:
«Reconhecerão que sois meus discípulos se vos amardes
uns aos outros».
– «Reconheceram-nO pela fracção do pão» (gesto
de partilha).
As palavras da Última Ceia, contadas pelos sinópticos
e por S. Paulo, variam um pouco entre os Autores. As retidas
pela liturgia põem na boca de Jesus: «Tomai e comei, isto
é o meu Corpo... Tomai e bebei, isto é o Meu sangue... Fazei
isto em memória de mim».Com a passagem do hebreu
ao grego e ao latim, podem notar-se variações de significado.
Xavier Léon-Dufour assinala que «o corpo» pode equivaler
a um pronome pessoal. A tradução poderia ser «Este gesto
(de partilha) sou Eu», como quem resume uma vida de partilha. «Fazei como Eu».
Dimensão da comunidade. Na Última Ceia, estavam Jesus
e os Doze Apóstolos. Mas, como tem sido assinalado para
diversas passagens, poderíamos acrescentar «sem contar
mulheres e crianças», sendo os Doze os chefes de família.
Nas primeiras reuniões mencionadas em Act. 1, 15 está
escrito: «Pedro levantou-se no meio dos irmãos, que eram
cerca de cento e vinte pessoas».As dimensões da assembleia são determinantes para que todos se possam conhecer.
A centena é ainda uma dimensão humana. É convivial.
Presidência. É inevitável que haja uma presidência, é uma
necessidade de ordem sociológica; mas pode passar, em
diversas ocasiões, por diversos participantes. Normalmente,
uma pessoa que saiba ler – o que pode evoluir, como experimentaram muitas comunidades de base.
Nos Actos dos Apóstolos, as pessoas que recebiam
o grupo é que presidiam à reunião de celebração. Num grupo
de 10 a 30 pessoas, que muitas vezes estiveram juntas
de maneira igualitária e fraterna, com ou sem refeição em
comum, a presidência não faz problema. Será discreta e fraterna, intervindo apenas para assegurar um mínimo de regulação ou moderação.

REFLEXÕES DE UMA COMUNIDADE DE BASE
M. Bloch-Lemoine

Desde o início dos anos 70, desejosos de «viver a Igreja
de outra maneira», um número crescente de católicos deixa
o quadro das paróquias e dá corpo a pequenas comunidades. Sempre que possível, incluem um padre, cujo
estatuto é o de membro real da comunidade. Algumas
dessas comunidades agrupam-se em federações; outras
continuam independentes, construindo a sua própria rede
de ajuda, na fidelidade às fontes. Não é possível saber o seu
número. Todas têm actividades de reflexão e de celebração;
algumas investem-se em acções concretas de solidariedade.
Muitas vêem progressivamente desaparecer os seus
padres: porque são enviados para outro sítio, porque envelhecem e pedem a reforma, porque adoecem ou morrem.
Não se encontra substituto. Como é que a comunidade vai
continuar a celebrar, sabendo bem que os seus membros
há muito que estão «divorciados» das paróquias, nas margens da Igreja-instituição?
Há argumentos e debates bem conhecidos: ordenação
de homens casados, ministérios temporários, ministérios
femininos... São questões que conservam toda a actualidade
– mas podem aparecer sob outro ângulo à luz de uma visão
diferente sobre a articulação tradicional entre eucaristia,
comunidades e ministérios.
Data de 1991 a publicação do balanço de 20 anos
de procura, pelas Comunidades Cristãs de Base, sob o título
«Celebrações eucarísticas e 'agapes'».Não houve resposta
do magistério – nem teológica, nem exegética, pastoral,
dogmática, canónica, etc.
Desde há 30 anos que as Assembleias Dominicais
na Ausência de Padre marcaram uma ruptura teológica
e criaram a confusão. Ruptura teológica pelo facto de que,
por causa da carência de ministros ordenados, se substitui
a obrigação da missa dominical – sinal da comunidade que
se constitui pela Eucaristia, em resposta ao convite de Jesus
para partilharmos o pão e o vinho em memória dEle – por
uma assembleia que não repete o gesto de Jesus! Confusão,
porque a utilização da «sagrada reserva» fora da presença
do padre esconde a função que continua exclusiva do padre:
consagrador e presidente da assembleia.
Perguntamo-nos: em que condições poderemos, hoje em
dia, decidirmo-nos a «tomar nas nossas mãos a refeição
do Senhor»? Para não esvaziar o «Fazei isto em memória
de Mim».Para fugir à tentação de fechar a participação
no corpo de Cristo numa «reserva», que faz passar o significante antes do significado. Uma comunidade cristã, «povo
de sacerdotes» tem ou não o direito de fazer o gesto pedido
pelo nosso Salvador?
Em S. Justino (séc. II) ainda encontramos uma descrição
da Ceia muito próxima da dos sinópticos e de Paulo: um leitor
lê os textos dos Apóstolos ou dos Profetas. A seguir, o presidente (não há ainda designação presbiteral) comenta
os textos e produz uma oração. Trazem pão, vinho e água;
o que preside faz oração de acção de graças (literalmente =
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Eucaristia), que a assembleia aprova por aclamação. Depois,
distribuem-se e partilham-se o pão e o vinho sobre os quais
se deram graças. Os diáconos vão distribuir aos ausentes.
Os que possuem mais bens, entregam ao presidente, para
que nenhum esteja em necessidade.
Mas foi ainda no séc. II que se designaram «episcopos»
para animarem todos os aspectos da vida da comunidade.
Rapidamente se recorreu a eles para fazer face à efervescência de doutrinas. Os presbíteros apareceram mais
tarde, como conselho à volta do «episcopo».Entre «episcopo» e presidentes das celebrações, rapidamente
se desvaneceram as diferenças. O «episcopo» representa
Jesus, que é o real presidente da Eucaristia.
A nossa questão actual não é regressar às fontes, nem progredir de qualquer maneira – mas tirar as lições de toda a experiência acumulada para que prevaleça o espírito sobre a letra.
Então, podemos ou não:
na ausência, não desejada por nós, de um padre
na comunidade;
sob a presidência de um membro da comunidade, temporariamente cooptado:
reunidos em nome de Jesus, desejosos e conscientes
da Sua Presença entre nós segundo a Sua promessa;
celebrar a refeição do Senhor,
pedindo a Sua benção e a capacidade de reconhecer
e reparar as nossas fraquezas;
reler o texto do Evangelho, reavivando em nós, pela narração da Ceia, a memória do Seu amor, através da Sua
morte e ressurreição;
partilhar entre nós o pão e o vinho;
rezando, em acção de graças?
Resumindo: celebrar a memória dEle, como Ele pediu
que fizéssemos, sem nos pormos a imaginar que estamos
a jogar aos ministros ordenados – que não somos!; apostando na confiança no Senhor quanto à natureza e qualidade
da Presença que Ele entender oferecer-nos?
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pontos de vista

... Que o digam todos os miseráveis deste mundo!

A Catecúmena
de Adélia Prado
Adélia Prado já «visitou» os Pontos de Vista. Agora
há um livro grande, tipo «Poesia Toda».O poema que
publicamos vem no programa das Dominicanas do
Lumiar (!!) para os Encontros e Celebrações a partir
de Outubro de 2003:

Se o que está prometido
é a carne incorruptível,
é isso mesmo que eu quero,
disse, e acrescentou:
mais o sol numa tarde com tanajuras
o vestido amarelo com desenhos
semelhando urubus,
um par de asas em maio
e imprescindível,
multiplicado ao infinito,
o momento em que
palavra alguma
serviu à perturbação do amor.
Assim quero
«venha a nós o vosso reino».
Os doutores da Lei,
Estranhados de fé tão ávida,
disseram delicadamente:
vamos olhar a possibilidade
de uma nova exegese
deste texto. Assim fizeram.
Ela foi admitida; com reservas.

Permitam-me
discordar
Excertos de um artigo de Manuel Vieira, padre
da diocese de Évora, publicado no jornal diocesano
«A Defesa», em 13 de Agosto de 2003

A Congregação para a Doutrina da Fé
publicou recentemente um documento
a que deu o nome de «Considerações
sobre os projectos de reconhecimento
legal das uniões entre pessoas homossexuais».
Começando por recordar «a natureza e características irrenunciáveis
do matrimónio», o cardeal Ratzinger
lembra que «a complementaridade
dos sexos e a fecundidade pertencem
à própria natureza desse matrimónio».(…) Daí até dizer que «as
relações homossexuais estão em contraste com a lei natural», é um passo.
(…) Logo a seguir, porém, vem a conversa já antiga sobre o «respeito, compaixão e de-licadeza» devidos às pessoas homossexuais, contra quem deve
evitar-se qualquer atitude de injusta
discriminação» (...)
Vêm depois «as argumentações
racionais contra o reconhecimento
legal das uniões homossexuais» (…)
O segundo conjunto de argumentos apresentados são «de ordem
biológica e antropológica» (…).
Em terceiro lugar são apresentados
argumentos «de ordem social» (…).

«Público», 14 Junho 2003

Em último lugar referem-se argumentos de «ordem jurídica» (…).
O documento termina com uma
sugestão de «comportamentos dos
políticos católicos perante legislações
favoráveis às uniões homosexuais».(…).
Este documento não surpreende.
Infelizmente, é mais do mesmo. (…).
A defesa da família e do matrimónio é urgente e necessária. Mas
deve ser feita pela positiva e pela defesa dos seus valores intrínsecos.
E o que não falta são argumentos para
essa defesa. Combater contra moinhos de vento, só baralha mais
as coisas.
No que diz respeito à sexualidade
e à moral dos afectos, a Igreja insiste
em falar para os anjos em vez de se
dirigir às pessoas. E, como se sabe,
os anjos não têm sexo...»
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Que fazer com estas
Igrejas?
Primeira parte de um extenso artigo de José Luís
de Matos, in «Reflexão Cristã», nº 16-17 [2001].
«Estas igrejas» são os edifícios que realmente existem, nomeadamente as igrejas da reconstrução
de Pombal em Lisboa.

«A COMUNIDADE E A SUA SEDE»
A Igreja institucional mantém ainda
hoje a estrutura administrativa e a base territorial do Antigo Regime, anterior à Revolução Francesa. Estrutura
e matriz territorial que serviram um
modelo de Igreja relacionado intimamente com o Estado e que não sofreram alterações significativas posteriormente, antes foram confirmadas
durante o período restauracionista
(ou romântico) dos inícios do liberalismo europeu no séc. XIX.
A questão é saber se ela é adequada ou não aos tempos actuais.
Será que a actual divisão territorial em
freguesias ou paróquias corresponde
às necessidades de uma Igreja que
tende cada vez mais a ser uma estrutura em rede? Como vamos resolver a
compatibilização das lideranças carismáticas das comunidades cristãs com
um funcionalismo eclesiástico criado
para acorrer a necessidades e situações próprias de tempos passados?
Teremos nós a percepção de que as
magníficas igrejas que são as nossas
não parece constituírem o lugar mais
apropriado para a reunião dos grupos
de fé que preferem juntar-se num vão
de escada a utilizar um edifício concebido e utilizado como a casa de um
Deus Todo Poderoso, quando não
de uma Igreja de Poder? Será que
a noção de que a Igreja é, antes
de mais, uma Comunidade pode coexistir com um tipo de religiosidade
individualista e consumista (tipo «self-service») que a actual estrutura paroquial fomenta objectivamente?
(…) A Igreja, como instituição,
sempre conviveu com movimentos
carismáticos ou com «grupos de fé»
no seio dos quais se privilegiou funda-
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mentalmente a adesão pessoal a Deus
mais do que as disciplinas impostas
do exterior. São os eremitas do séc. IV
e comunidades religiosas subsequentes; as confrarias, missões e grupos de religiosidade mais ou menos
informal, a que Louis Châtelier
deu o nome de Igreja ou «Religião
dos Pobres», e que tão grande
importância tiveram na manutenção
da fé na Europa desde a época
da Reforma até ao séc. XIX, com especial relevância para o período
da Revolução francesa, até aos grupos
de reflexão e de vida e às Comunidades de base actuais.
Por razões várias, estamos num
momento de ruptura ou de viragem
da religiosidade na Europa e no Mundo
devido a factores diversos, nomeadamente: no domínio da psicologia
humana, ao incremento da consciência e responsabilização individual,
por um lado; e, por outro, ao disparar
dos fenómenos de representação
colectiva e de sociedade de massas
(Homo Videns). No domínio cultural,
são os confrontos pessoais e colectivos que acompanham a globalização.
Deveremos questionarmos-nos, por
isso, sobre a validade de algumas formas ou formalismos institucionais
da Igreja. Trata-se de perceber qual
seja, hoje, a gestão necessária
à Barca de Pedro.

Carta do Brasil
– Os sem-terra
reúnem-se
para estudar
(Carta aos seus amigos portugueses e franceses, de
um Irmão dos Campos que esteve na diocese
de Setúbal muitos anos e, há um ano, está no
Maranhão)

«(…) Os sem-terra são pessoas que
acham que o mundo não se deveria
construir sem elas. Brasil é um enorme
país, até mesmo rico, mas bem conhecido como campeão das desigualdades. Uma das razões é a existência
escandalosa de latifúndios sem fim
enquanto milhões de pessoas esfomeadas procuram um pedaço de terra
para trabalhar e viver.
Já faz muito tempo que a Bíblia fala
dessas coisas, e as encíclicas
do Papa, e as declarações repetidas
da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), e a Constituição
do País, etc., etc. Muito tempo também
que as pessoas na luta encontraram
a violência e até a morte, pais e mães
de família, alguns cristãos, padres
como o Pe. Josimo, morto com dois
tiros quando subia a escada da casa
episcopal desta diocese de Imperatriz.
Os sem-terra acham que é melhor
poder continuar a viver no campo cultivando a terra do que sofrendo
o desemprego e a violência nas favelas.
A concentração urbana é uma cegueira
política. É por isso que eles estão em
favor da aplicação da lei sobre Reforma
Agrária. Sabem que não basta fazer
uma distribuição de terra. Aprendi com
eles que é preciso também saber trabalhar, e, para os mais conscientes,
reencontrar a dignidade de ser cidadão.
Foi por isso que, arregaçando
as mangas, várias organizações
de sem-terra conseguiram uma abertura para entrar na Universidade (ainda bem fechada para o povo).
Convidaram-me, e a outros companheiros, para com eles estudar bem
a sério a realidade brasileira. Ninguém
vai sair doutor. Mas temos aulas

de filosofia, de história, de geografia, de
antropologia, de economia …
Nós, os Irmãos-do-Campo achamos
importante viver lado a lado com gente
assim. O mais novo é o Fernandinho.
Ele tem 4 meses. Segue a mãe nas
aulas. Porta-se bem. Quando não
dorme no chão da sala num colchão, ele
passa de um colo a um outro. Quando é
a minha vez, é o encontro do mais novo
com o mais velho. De facto, eu tenho a
idade de ser avô de muita gente aqui.
Os sem-terra são um movimento
que, antes de ser autónomo como
é hoje, nasceu nas comunidades
de base da Igreja Católica. Isso foi
durante a ditadura militar (1964-1985). Na Europa, poucos movimentos sociais populares foram tão ligados
a esse berço.
O curso vai durar dois anos mas não
é todo o tempo. São quatro módulos, de
um mês cada um. Temos oito hora de
aula e duas de estudo pessoal por dia e
muitos livros para ler entre as sessões.
Devo dizer que para mim estas
aulas são interessantes mas o que
apreendo no convívio com estes militantes é ainda muito mais enriquecedor.
(…)»

Fórum Social
Mundial de Porto
Alegre
in «Les Réseaux des Parvis « , nº 19, Setembro 2003

O movimento social mundial encontra
a sua mais completa expressão,
e a mais mediática, no FSM [Fórum
Social Mundial], que se começou
a realizar em Porto Alegre, em Janeiro
de 2001.
A sua atracção não pára de aumentar, com participantes em cada
vez maior número, e dos mais diversos
horizontes. (…) Mais fortes que as
divergências de origem dos grupos
que afluem , une-os um estado
de espírito e uma espiritualidade
humanista. (…)
A força do Movimento Social
Mundial condensa-se no seu slogan
«Um outro mundo é possível».É de
uma simplicidade e de uma força
de esperança que facilitam a adesão
de tão diferentes actores do Movimento
Social.
A primeira vitória reside nessa convicção de que é possível um mundo
outro. Antes de ser realidade, exprimese em termos de possível. Que
o mundo pode e deve mudar cimenta
os que vêm de países ricos e os que
vêm de países pobres.
O Fórum é o vector de comunicação que permite tomar consciência
da possibilidade de mudanças. Os participantes estão convencidos. Ali se
reforçam e se confrontam as convicções; e daí partem para anunciar a
outros, em redes cada vez mais largas
e densas. É preciso que o Movimento
agrupe o maior número possível
de aderentes, para enfrentar os organismos internacionais e a maior parte
dos media, segundo os quais o mundo
não pode e não deve ser mudado, que
o futuro é liberal ou mesmo ultra-liberal, e que não há alternativas viáveis.
Só uma grande massa participando
nos princípios do Fórum pode conseguir progressos sensíveis; desde
logo, a tomada de consciência
das alternativas à mercantilização

do mundo. As reuniões do Fórum são
o lugar ideal onde se anunciam e discutem proposições credíveis para
fazer evoluir a situação na direcção
de um ideal de justiça social ; e, talvez
sobretudo, onde se dá testemunho
de experiências significativas e conseguidas de projectos e mudanças
em curso.
Os múltiplos grupos de trabalho,
as conferências e mesas redondas tentam responder à questão central: qual
e como é o outro mundo possível??
Daí sai uma convergência que
poderia servir de definição à espiritualidade de Porto Alegre: colocar
o Homem no centro das reflexões.
Garantir direitos inalienáveis: água, alimento, trabalho, acesso à educação
e à informação, direito e dever de solidariedade. Tudo de acordo com
o ambiente, para que as futuras
ge-rações possam beneficiar dos mesmos direitos, sem restrições. ( … )

Uma notícia
No dia 8 de Novembro de 2003, realiza-se na Culturgest, em Lisboa,
um colóquio sobre a sinistralidade
no trabalho, promovido pelo Fórum
Abel Varzim. Com o título «Mais segurança, Melhor Justiça», o colóquio inicia-se às 9h30 e prolonga-se até
ao fim da tarde. As inscrições podem
ser feitas para o Fórum Abel Varzim,
Rua da Condessa, 9 – S/L Esq., 1200-120 LISBOA ( tel. 213 426 604, fax
213 432 020 ou forumavarzim@
mail.telepac.pt).
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spiritus ubi vult spirat

DOMICILIAÇÃO
José Rosa

A ubiquidade, ou pelo menos a bilocação,
é um dos sonhos mais acalentados
pela humanidade, que, se tem expressões
curiosas ao nível da hagiografia,
tem também, a meu ver, as expressões
terríveis nas nossas estradas: no fundo
o ídolo da velocidade é apenas
um sucedâneo de um desejo de acelerar
até à imediatez do teletransporte,
à presença instantânea.

a

indignação, para lá da veemência momentânea, pode ser a ocasião para ampliarmos
o nosso olhar e, como Penélope, vermos a teia de cima, teia essa que, se poderia ser a
promessa de um peplo protector, acaba muitas por resultar numa rede onde nos enredamos.
Tem isto a ver com uma conjunto de sucessivas cartas que, há dois ou três anos, fui
recebendo regularmente do meu Banco a aliciar-me para as vantagens de aderir ao serviço
«home-banking».Sendo eu utilizador da net há já algum tempo, decidi aderir, depois de estudar essa
possibilidade, assegurando-me antes, por exemplo, se a disponibilização desses serviços comportava algum custo, o que não se verificava então. Pelo contrário, essa era uma das vantagens competitivas mais apregoadas.
Três anos passaram. Criaram-se hábitos, costumes, necessidades mais ou menos fictícias;
pagamentos, pedidos de cheques, etc., tudo passou a ser feito depois da meia-noite; serviços domiciliados, utilizadores domesticados; os «cookies» que os sites produzem permitem aferir regularmente o perfil dos utilizadores, começando por mensagens simples – «Feliz aniversário, Sr. José
Rosa» – até coisas bem mais elaboradas, ainda que por detrás do tratamento pessoal, das identidades protegidas, etc., esteja sempre uma lógica anónima para quem o «Sr. José Rosa» interessa
muito pouco. Entretanto, os bancos reduziram o pessoal nos balcões das agências arrecadando com
isso lucros fabulosos. Que é feito dessas pessoas? Também ninguém sabe delas. Reformas antecipadas, compulsivas, acordos, despedimentos... enfim: desaparecem «deletados» pelo sistema.
O passo que se segue era previsível: um dia destes, durante as férias, sem aviso prévio nem qualquer carta, para não criar muitas ondas – pelo contrário: 'aproveitemos o sol, os incêndios e a
inconsciência', e tudo muito bem suportado por uma agressiva campanha publicitária – eis que os
serviços disponibilizados passam a ser cobrados a preços exorbitantes: transferências, pagam
entos, pedidos de cheques, etc. etc., eis que agora tudo se paga nesta cidade «on-line».
Serve este caso da vida privada, entre tantos outros possíveis, para meditarmos um pouco sobre
uma das promessas mais interessantes da net, e que vinha ao encontro de muitos dos nossos desejos e ilusões, mesmo que não completamente conscientes. É sabido, por exemplo, que a ubiquidade, ou pelo menos a bilocação, é um dos sonhos mais acalentados pela humanidade, que,
se tem expressões curiosas ao nível da hagiografia (v.g., diz-se que Santo António, estando a pregar em Pádua, suspendeu a pregação por um átimo, tendo vindo a Lisboa resolver um litígio, mas
sem deixar de estar visível no púlpito), tem também, a meu ver, as expressões terríveis nas nossas
estradas: no fundo o ídolo da velocidade é apenas um sucedâneo de um desejo de acelerar até
à imediatez do teletransporte, à presença instantânea. Hoje é a velocidade da net e do carro, e não
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qualquer mítico pomo, que expressam a antiga tentação: sereis como deuses.
Mas a internet realizou aquele desejo de ubiquidade ao contrário: em vez de nos acelerar fisicamente até à velocidade da luz, traz-nos o mundo ao domicílio. Se vir bem, lá no fundo, a adesão ao
«home-banking» não teve só a ver directamente com os serviços disponibilizados, mas também com
um certo fascínio – cuja arqueologia é mítica, com certeza – com a possibilidade de trazer
o mundo para dentro de casa. É verdade que, até certo ponto, a célebre «caixa que mudou
o mundo» já tinha feito isso, mas apenas em imagem. Contudo, as redes telemáticas actuais, com
as suas imensas potencialidades, colocam o mundo ao domicílio de uma forma que os pioneiros
da televisão apenas entreviram em sonhos.
No meio destas 'redes' que nos enredam a vida prometendo facilitá-la, o que é que nos resta?
Muito pouco, não tenhamos ilusões. Mas ainda assim talvez seja o essencial. Há dias fui fisicamente
ao banco: «Venho cancelar a minha conta.» «Inda é tempo, foge dela», diria ilusoriamente Garrett.
Tenho, de facto, alguma garantia de que o próximo banco seja muito diferente? A lógica
da domici-liação do mundo tem o seu preço, é verdade. Mas não estaremos a pagar muito caro?
«Pescador da barca bela, (...)
Deita o lanço com cautela,
Que a sereia canta bela...
Mas cautela,
Ó pescador.
Não se enrede a rede nela,
Que perdido é remo e vela (...).
Pescador da barca bela,
Inda é tempo, foge dela,
Foge dela,
Ó Pescador.»
Almeida Garrett
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caminhando sob o esplendor
sob o esplendor da Tua Face
Maria Adelaide P. Correia

e

m Junho passado, Évora foi palco de um Seminário Internacional sobre Música, Sons
e Teatro de Marionetas. Houve debates doutorais, exposições e um número infinito
de espectáculos, sobretudo de rua, mas também no Teatro ou no Auditório. Quem
conheça a Praça do Giraldo nestes dias escaldantes do Verão, e a aura especial
dos espectáculos que lá se oferecem ao tombar do dia e do calor, pode, talvez, imaginar. ..
A Montemor-o-Novo só chegaram dois espectáculos. Vou falar-vos daquele em que, sem aviso
prévio, mergulhei de cabeça numa conversão à alegria, à ligeireza de alma,
ao prazer da expressão imaginosa, simplicíssima, eficaz e divertida.
Um jovem e belo casal de peruanos, as suas quatro mãos, uns bonequinhos minúsculos, alguma
música às vezes, verdadeiras acrobacias sem aparato mas com um gozo óbvio e refrescante. Duas
horas como se fossem uns minutos, entre o nosso entusiasmo e a cumplicidade deles.
Quanto me pesou a nossa habitual seriedade monocórdica, o espectáculo de grupos de cristãos
em morna e sorumbática tristura ! …
Ora, «alegrai-vos todos no Senhor, alegrai-vos!!» (Filip., 4,4).
Bebei, embriagai-vos dAquela Imensa e Divinal Alegria!!
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