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Nesta segunda época, é propósito dos promotores de A [DEli! editar textos de reflexão que lhe sejam
propostos, sobre os mais diversos temas. Temas que configurem, contudo, uma oportunidade e uni espaço
de debate e diálogo entre pessoas cidadãs. Ou seja: textos que, podendo curou cr matéria política, cultural,
social, literária, histórica, etc., sejam dirigidos "horizontalmente" ao entendimento e à sensibilidade
dos outros. A selecção dos artigos a publicar dependerá da opinião que sobre eles emitirem os membros
de uma 'rede de conselheiros de redacção".
Aos potenciais colaboradores redactoriais, pede-se que enviem os seus textos também em suporte
informático e que, cnn princípio, eles não ultrapassem as 10 páginas em papel dactilografado (agradecendose igualmente um pequeno resumo de 10 linhas). Não serão feitos "cortes" ou sequer sugestões de
alterações aos originais, pois os autores são plenamente responsáveis daquilo que escrevem. A revista
apenas se atribui o direito de aceitar (gratuitamente) o texto proposto, ou de o recusar.
Ao lado da edição tradicional impressa em papel, a revista será simultaneamente acessível, em parte,
por via da Internei, Na primeira modalidade, apenas é feita uma tiragem limitada, em função do número
de compradores e a um preço de venda que cubra as despesas, o que significará senipre um valor elevado.
No segundo caso, o acesso está franqueado a todos os interessados.

A IDEIA, nada renega da sua trajectória anterior, mas também não se considera dela prisioneira. Por
isso, avança sem plataforma ideológica ou projecto prograrnático. E se ostenta o mesmo subtítulo que
exibia anteriormente é sobretudo porque continua a considerar a liberdade como o seu valor de referência
fundamental e não como sinal de reconhecimento de tribo. Escreveu-se em certo momento que nos
encontrávamos "no partido do movimento, na pesquisa irrecusável da verdade e na ambição do indivíduo
livre sobre a terra livre". Esse é talvez um bom mote para prosseguir.
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I)ieter I)ellinger

A ideia
(conto)

O anúncio no Diário de Notícias era claro: gestor de produto e planificador
com curso superior. Manuel de Almeida respondeu; provavelmente enviava a sua centésima resposta em pouco mais de um ano após ter completado o curso de Gestão na Universidade Privada S. G.. Já não esperava
ir a qualquer entrevista, mas, mesmo assim, salientou os seus conhecimentos de inglês e de castelhano que estava a aprender no Instituto
Cervantes. Há tempos tinham-lhe aconselhado. - Já que isto está [tido a
tomai-se espanhol, nada como aprender a língua dos capatazes das multinacionais.
Foi chamado e teve uma longa conversa com um tal doutor Angel
Cuerpo, um valenciano baixote e gordinho que falou muito do grupo que
estava a instalar uma filial em Lisboa.- Somos a KK Ibérica, filial da KK
Europa com sede em Bruxelas, mas na verdade dependemos da KK Mexicana que, por sua vez, é subsidiária da KK "Fligh 'Tech" de Richmond
na Califórnia. - disse o doutor Cuerpo em puro castelhano. Manuel não
ficou a percebei bem estas complexas ligações. Mas a sua personalidade
deverá ter causado boa impressão, o que levou Angel Cuerpo a disparar
de repente, - sabe onde fica Richmond ?.
- Sei sim,- respondeu Manuel de Almeida - fica na baía de São
Francisco, frente à cidade, do outro lado da ponte do Golden Cate.
- Bueno, bueno, usted és listo - retorquiu o valenciano, acrescentando: - e é bom que fale as duas línguas, inglês e espanhol, pois nós
somos uma empresa americana, mas com grande penetração no mercado
hispano-americano e ibérico.
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dos nossos esforços. Até urna simples secretária tem de fazer a estatística
diária do nómero de palavras que escreveu no computador e no dia seguinte terá que escrever mais ainda e todos os dias assim. Não conhecemos limites à nossa capacidade de competir com os outros e cOnnOSCO
mesmo. Devemos saber quantos passos demos e ultrapassar o respectivo
número dia após dia. Fu ndamentalmente, vendemos a ideia da competição total e global em todo o planeta. Não pode haver território, cidade,
província e até aldeia mesmo, onde nós não tenhamos estado a oferecer a
ideia. Mas, cuidado, não se trata de vender a ideia como quem vende os
preceitos de urna qualquer nova religião, apelando ao foro intimo de cada
um e baseado na nossa capacidade de transmitir convicções. Não, a ideia
tem que ser vendida com simplicidade, como quem vende um par de
peúgas. A ideia deve ser exposta com tanta eficácia que o indivíduo alvo
devera transformar-se num adquirente desejoso, sem mais nada.
Depois de devidamente instruídos quanto à filosofia do grupo, passaram ao "Brainstorming" de planeamento. Apareceram os doutores Cuerpo e
Cuevas com Teny Hart, um texano que falava o inglês com a pronúncia cerrada da série "Dalas" . Este explicou as bases da estratégia cio ataque ao
mercado, levando a que os cinco gestores discutissem entre si a divisão do
país em zonas operativas, mas ficou esclarecido que, dada a tremenda
macrocefalia cio país, todos trabalhariam o mercado da área urbana da grande Lisboa e Setúbal, mesmo o primeiro mercado a ser abordado. Teny 1 Iart
concordou, acrescentando que entendia ser isto uma espécie de Nova Jorque
e Nova Jersey juntas. O trabalho começava por contactos telefónicos, procura
de endereços de pessoas com o capital suficiente, inserção de publicidade,
atendimento a respostas e idas a locais onde fosse possível encontrar clientes. A ideia deve ser vendida por todas as formas, registando-se cada operação no computador. Na sua área, cada um é gestor e controlador da sua actividade, devendo saber rigorosamente o que tinha feito desde que iniciara o
trabalho na KK. 1 lavia mesmo urna espécie de gestão de stock da ideia. Cada
um tinha um objectivo em termos de ideia para vendei; acumulada como stock,
deduzindo ao total inicial cada venda realizada.
Manuel de Almeida começou a organizar o seu departamento como
os outros, fazendo no computador folhas estatísticas, folhas de contactos,
etc., além de ter de procurar os meios para atingir os fins numa dada área;
rádios locais, jornais, agências de informação, espaços publicitários, etc.
Os dois doutores, o valenciano e o castelhano, chefiavam tudo.
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Chegava sempre cedo, Manuel de Almeida, primeiro às oito e meia,
depois sucessivamente mais cedo, competiam todos para serem os prinieiros a chegar ao trabalho quando não tinham de sair directamente de
casa para qualquer ponto do país. Os doutores Cuerpo e Cuevas começavam bem mais tarde, mas (te vez em quando um deles fazia a surpresa e
aparecia às sete e um quarto e olhava pala eles com um sOITiSO malicioso,
como que a dizer, "se vocês não tivessem assinado a tal cartita não estavam tão cedo a trabalhar. Assim, ainda fazem uma dez horas por dia".
Nessas manhãs ocasionais, Cuerpo e Cuevas alternavam, um vinha mais
cedo e outro mais tarde, o último a entrar ficava até depois das sete da
tarde.
Um dia, o Alonso Casco, que viera de Madrid para acompanhar os
trabalhos dos portugueses, disse que ninguém trabalhava na KK mais do
que uns quatro a cinco anos a nível de chefia e uns dez a doze meses a
nível intermédio. A telefonista Maria da Silva só ficou seis meses; era
uma excelente trabalhadora, mas por uma questão de princípio global da
empresa foi despedida. Também o Alberto Vara, um dos gestores de ideia
que começara ao mesmo tempo que Manuel de Almeida, foi posto na rua,
apesar de o seu "score" ser dos melhores, estava mesmo em segundo lugar, muito próximo do primeiro. Também foi por unia questão de filosofia
do grupo KK, no qual o despedimento faz parte da vida normal de trabalho, cada um cumpre um ciclo determinado na empresa e só o gestor
europeu é que determina quando é que cada um dos empregados do grupo em toda a Europa deve ser despedido, isto é, quando termina o seu
ciclo de vicia.
Manuel de Almeida esforçava-se e tudo fazia para alcançar bons
resultados na colocação da ideia no mercado. Os clientes eram atraídos
por anúncio ou por contacto directo e Almeida convencia-os que tinha a
chave de todos os seus lucros futuros, sob a forma da ideia "franchisada",
mas que o principal estava no querer deles como investidores. Mais do
que os seus meios financeiros é a capacidade e vontade da sua mente
que conta, costumava dizer Almeida aos futuros clientes. O livro do líder
do grupo, Kurt Kurz, "A Força Vital da Ideia" já estava traduzido para
português e era logo vendido ao contactado para que se pudesse inteirar
do que faz verdadeiramente mover pessoas e bens neste mundo cada vez
mais global. Depois dos contactos iniciais, Almeida propunha-se sempre
acompanhar o presumível adquirente a qualquer local onde pudessem

discutir a ideia; tanto podia ir a casa dele depois das nove ou dez da noite,

como encontrar-se nalgum sítio, café, escritório, etc. Desde que um ou
mais alvos estivessem à vista, o gestor de ideia tinha de ter uma capacidade de caça felina, perseguir a presa nem que fosse vinte e quatro horas
por dia e até aos confins do país.
Manuel de Almeida foi aguentando a pressão sem alternativa, já que
as mais de doze horas que dedicava diariamente à KK não lhe deixavam
tempo para olhar para as páginas dos anúncios de empregos do "Diário
de Notícias" ou do "Expresso". As vezes dizia para consigo que aquilo
não tinha sentido, e quando o Alberto Mendes foi despedido, pensou que
ele seria o próximo, também por uma questão de princípio. Estava preparado para isso. Mas o que o irritava mais era aquele sorriso nas bocas
tortas do valenciano e do castelhano, o Cuerpo e o Cuevas. Ambos sorriam da mesma maneira quando chegavam muito cedo ao escritório. Para
Almeida eram uma e a mesma pessoa transfigurada nesse sorriso que lhe
fazia lembrar a carta, a tal cai-tinha a pedir a rescisão do seu contrato.
Um dia, Almeida julgou ver num dos dois um sorriso mais rasgado
e logo pensou "chegou a minha hora, vou ser despedido, é por uma questão de filosofia existencial do grupo KK". Almeida sentara-se na sua secretária naquele espaço quase todo aberto e via o Cuerpo ou o Cuevas de
sorriso nos lábios a passar e voltar a passar por perto. "Buenos Dias" tinha ouvido dizer. Foi o máximo. Almeida não aguentou mais, o sOITiSO e
as duas palavras em castelhano, levantou-se, pegou na cadeira e atirou
directa ao alvo, a cabeça do Angel Cuerpo como veio depois a saber. A
pontaria foi certeira, o atingido caiu desmaiado, e Manuel de Almeida foi
agarrado pelos colegas. Levaram-no a uma esquadra da PSP onde ficou
detido para averiguações. Primeiro o subchefe atendeu o grupo com maus
modos e chegou a perguntar se não podiam resolve,- o assunto entre eles.
Depois, ao ouvir falar em agressão, lá se prontificou a levantar um auto
para o tribunal de polícia.
A cadeira no ar foi o último acto de Almeida na KK. A ideia atingira enfim o alvo, consubstanciara-se na acção essencial. Transformar o
sorriso do valenciano num esgar de dor, a carta podia ir para o triturador.

E
.

Sérgio Cruz Ferreira*

Criatividade

1. Resistência à Criatividade
O conceito de criatividade é difícil ser definido. Mas significa: imaginação, adaptação, evolução, construção, originalidade, liberdade interior,
tomada de distância em relação ao dado poético.
A criatividade interessa: os pedagogos, os investigadores, os artistas, os psicólogos, entre outros.
Podemos considerar a criatividade sob o ângulo do desenvolvimento pessoal ou, de outra maneira, como um processo metodológico de resoluções de problemas.
Como desenvolvimento pessoal, a criatividade consiste numa espécie
de ginástica mental que permite melhorar as relações connosco e com os outros.
Como construção de instrumentos, a criatividade desemboca sobre
a metodologia da invenção. Esta interessa sobretudo ao investigador e aos
homens de acção.

A Verdadeira Dimensão do Homem
O Homem é um criador. Essa, a sua verdadeira dimensão. Sobretudo a partir do último Século, não defende mais o Mundo estático e esta* - Psicólogo social (Univ. Aix-en-Provence)
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belecido, mas é inventor de uma ordem renovada que depende da sua

inteligência e vontade.
O Mundo é a reinventar: nas suas estruturas, nas suas ciências,
moral, economia, etc.
Note-se que a palavra Criatividade apenas apareceu nos Dicionários a partir de 1975.
Os velhos hábitos têm de ser abalados para uma fidelidade ao novo
real, que é precisamente a Criatividade.
As descobertas fazem-se em culturas criativas. Estas acolhem as
modificações sem se crisparem em comportamentos adaptados.

Obstáculos à Criatividade
Se os Conceitos sobre os quais se apoia uma civilização se tornam
fins em si mesmos, impedem a evolução para o novo.
Os modelos antigos opõem uma resistência muito grande à inovação.
A tradição, o hábito cultural e o carácter sagrado do passado impedem a inovação.
A autoridade nos domínios científicos, religiosos, políticos e artísticos estiola a nossa criatividade.
As pessoas que detêm a autoridade, de uma modo geral, são contra
as novidades.
É difícil pôr em questão os estereótipos, os conceitos dominantes,
as ideias em moda. A pressão de conformidade é muito forte. E quem se
afasta da forma dominante, da forma de vestir ou de pensai; é hostilizado.
As crianças sofrem uma inculturação, adoptam inconscientemente
um quadro de referência que mais tarde as impede de ver o novo. A força
do hábito implica automatismos resistentes ao que é novo.
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Resistências à Dissonância Cognitiva
Foi Leon Festinguer que elaborou a teoria da dissonância cognitiva.
Esta diz-nos que o Eu acciona mecanismos de defesa contra toda a informação dissonante.
A pessoas tende a definir-se pelas suas opiniões. O sistema de opiniões, que intervêni como filtro dos dados do Mundo, tende a manter o seu equilíbrio considerando as opiniões contrárias como inúteis ou insignificantes.
Se o Eu não consegue mais negar a informação dominante, ele tende a integrá-la com um mínimo de modificação sem perturbação do equilíbrio geral.
A integração de uma informação completamente contrária aos sistemas de opiniões do Eu provoca, angústia, depressão, dissocialização.
No fim há um novo equilíbrio sistémico.
Mas o Eu contém um poder criador que ultrapassa as suas estruturas provisórias.
Estas notas tendem a demonstrá-lo.

A Razão
A razão como conjunto de princípios lógicos opõe-se em parte à
criatividade, pois esta emana do irracional e do pré-consciente.
O julgamento crítico age como factor de esterilização das ideias
novas, que aparecem como absurdas.
Por isso, o criador do "brainstorming", Osborn, afirma "que a crítica das ideias de outro e da auto-crítica das ideias que vêm ao espírito são
estritamente interditas nas suas reuniões."
Há uma imaginação mórbida que pode ter o seu valor na criação
artística mas que fora dela é nefasta e não cria nada de novo, pois está
desfasada do real.
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Temos de ultrapassar o universo competitivo por um de cooperação;

onde o pragmatismo toma o lugar do poder da teoria; o pecado e a culpa
sejam substituídos pelo direito ao erro; a autoridade e a obediência substituídas pela iniciativa e responsabilidade; em que a hierarquia oficial dê
lugar às estruturas informais; em que a recusa de comunicação seja substituída pelo confronto das ideias.

2. Imaginação e Inteligência na Criatividade
História da Criatividade
A criação como acção precedeu em muito a criatividade como conceito.
Mas através dos tempos verificaram-se roturas, saltos de criatividade tais como a domesticação do fogo, o transporte sobre rodas, o
heliocentrismo (Copérnico, Kepler), a imprensa (Gutemberg), a gravitação
universal (Newton), a máquina a vapor (Papin), a vacina (Pasteur), a relatividade (Einstein).
A Corrente Lógica tem o seu princípio em Aristóteles e a sua Lógica. Continua com os Escolásticos e, através de Descartes, atinge o Século
XIX com a formulação matemática de Boole, da teoria dos conjuntos.
Esta aptidão para apanhar o que é comum e pôr ordem no Universo
é a Corrente Classificadora.
Outra é a Corrente Experimental. A ciência antiga estava marcada
de um carácter místico ou inspirado. O método experimental propriamente dito só nasceu com Bacon: "todos os fenómenos têm causas, e as mesmas causas provocam os mesmos efeitos".
Para Glande Bernard, que escreveu a introdução à medicina experimental, falta o método da descoberta da hipótese.
As técnicas modernas de Criatividade tendem a descobrir este
método.
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A Corrente Funcional pode separar-se em duas metodologias, uma
análise do valor e outro o estudo das motivações.
A primeira, que aparece nos anos 40, distingue nitidamente o instrumento da função. O que é importante é a função; os componentes podem ser renovados.
O estudo das motivações diz que os instrumentos do Homem não
lêni só uma função utilitária, é preciso também analisar a sua função
afectiva e emotiva.
A Corrente Funcional aprende a inventar os novos instrumentos da
sociedade sem explicar como aparecem as boas ideias.
A Corrente Combinatória alia as ideias de estrutura e de relação.
Como diz Einstein: "O jogo combinatório pode ser a característica principal do pensamento criativo".
Todo o instrumento é uma composição resultante da escolha e da
junção de diversos materiais.
O conjunto de novas combinações dá lugar à descoberta.
A "sorte" é também um factor de invenção, mas só serve a quem a
sabe captai

O factor Imaginação
A força da razão nos Séculos XVII e XVIII tinha eliminado
o que nos parece ser hoje um factor principal da invenção, a imaginação.
A imaginação, em vez de perturbara invenção, está na sua base. O
sentimento tem sempre a iniciativa, engendra a intuição.
O interesse de Freud, Yung, Adler e outros pelos fenómenos irracionais bem prova a força destes na criação científica.
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As técnicas de grupo, desenvolvidas por Moreno, Lewin e Rogers,

revelaram a verdadeira dimensão da relação inconsciente do Homem com
os seus pares.
A Criatividade não abdica da razão, mas combina a acção da razão
à da imaginação.
Parece que o momento essencial da descoberta corresponde a uma
operação infra-consciente de combinação de conceitos.
Parte-se da tomada em conta de um efeito insólito para o nascimento de uma hipótese e sua posterior verificação experimentada ou então
toma em conta um problema, nascimento de uma ideia de solução, e a
solução adequada.

Uma nova concepção de Inteligência
Os psicólogos interessam-se, para dar conta do poder criador do
espírito, com o conceito de Divergência oposto àquele de Convergência.
O Convergente não é uru criador mas um conservador. Ele tem um
campo de consciência estreito, é rápido, seguro, dotado de forte memória,
é apreciado pelos mestres.
O Divergente tem a capacidade de reconstruir um Mundo diferente
daquele que lhe é proposto. Ele explora todas as soluções para chegar à
solução óptima do problema. Tem um campo de consciência alargado, é
distraído, lento, tem repugnância em aprender de cor.
O divergente é o criador de novos Mundos.
1-lá exercícios propícios a restituir ao espírito uma capacidade de
descoberta perdida.
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3. Criatividade e Descoberta
Métodos da Criatividade
Podemos considerar o cérebro como uma caixa negra. No cérebro
observam-se três regiões: paliocéfalo, lugar das pulsões como as de dominação e sexualidade, cérebro límbico, zona de memória, e o córtex,
centro da razão.
A parte esquerda é o lugar privilegiado da linguagem. E a parte
direita é o instrumento de reconhecimento das formas e organização de
espaço.
O cérebro contém esquemas motores, esquemas visuais, esquemas
mecânicos, ritmos, conceitos, equações matemáticas, emoções, reflexos
condicionados, processos de dedução, de associação, pulsões emotivas,
reacções de prazer e de dor.
Ao contrário do computador, dentro de nós mesmos há profundas
correntes afectivas que podem levar a completos fracassos que impedem
a criatividade.
O nosso cérebro é hiper-complexo e imperfeitamente organizado para
acções programadas, implicando as associações da sorte, isto é, a desordem. E por isso que o nosso cérebro se pode adaptar ao ambiente.
As zonas do inconsciente jogam um papel tanto ou mais importante
que as zonas do consciente.
O irracional faz parte integral de todo o processo criador.
A invenção faz-se nas nuvens, no obscuro, na contradição.
Os três principais métodos da criatividade são:
a) Métodos anil-tétricos - o problema atrai o seu contrário, e a busca
faz-se na zona da diferença, oposição, antítese, negação, utopia,
deformação.
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b) Métodos analógicos - relacionam o problema com outro problema

próximo, trabalhamos na zona da analogia, vizinhança, axialidade.
c) Métodos aleatórios - onde se põe em relação com o problema
dado conceitos que ao princípio não estão relacionados com o
problema, explora a zona da sorte, combinação, exploração.
Para desenvolver a criatividade, o trabalho em grupo é essencial.
Este não permite accionar os poderes inventivos, mas faz multiplicá-los.

Postulados da Teoria da Descoberta
1

- A descoberta faz-se no inconsciente. Ela nasce de associações profundas.

II - A descoberta e o seu processo é o mesmo em todas as disciplinas, sejam elas artísticas ou científicas.
III - Ilá processos de forças de descoberta, através de estímulos
exteriores, recolhimento interior, fenómenos de grupo, espontaneidade.
IV - Para aceder ao inconsciente é preciso libertar o espírito das
suas inibições. A pressão social e a educação arrastam-nos
para o conformismo.
V - Muitas vezes as descobertas são feitas por "ingénuos" que
abordam um problema de um ângulo
VI - A descoberta faz-se num clima de relax, de prazer e paixão.
VII - A descoberta é um fenómeno tanto afectivo como intelectual.
VIII - Toas as descobertas nascem da associação de duas teorias,
de dois conceitos até então distintos.
A criatividade potencial profundo da realidade humana pode treinar-se e desenvolver-se por determinados métodos.
16

António José Moura Vitorino

Sobre a igualdade de oportunidades
de emprego

Do que é que falamos quando falamos hoje em dia de "igualdade de oportunidades" referente ao emprego? Fala-se, por certo, de justiça no processo de adequação entre a oferta e a procura de trabalho. Processo esse
em que frequentemente são culpados os indivíduos pelo fracasso no exercício do seu livre-arbítrio para a opção pessoal entre as ofertas
disponibilizadas. Contudo, as condicionantes sociais da oferta de emprego e da organização do trabalho tornam-se cada vez mais complexas.

Oportunidade ocidental
A dimensão social do vocábulo "oportunidade" na modernidade
avantajou-se aquando da época das revoluções europeias. A sua origem
histórica poderá fazer-se remontar ao século XVIII quando a reivindicação burguesa de liberdade, revolucionária para a época, tornou possível
um novo acordo social, numa base mais ampla, entre o individual e o
colectivo.
As normas jurídicas dos estados liberais de então definiram o quadro constitucional e legal do afastamento do poder absolutista e do alargamento da base social de participação na política. As monarquias constitucionais passaram a assentar no contrato social regulador da nova ordem da modernidade europeia, na concepção do qual se destacam como
teses comuns:
• a concepção de que qualquer sociedade humana, para possuir
um bom fundamento deve basear-se nas características permanentes da natureza humana tal como determinadas pela pesquisa

e pelo esclarecimento racionais; e
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• a ideia "da igualdade natural dos homens como um dos elemen-

tos centrais a partir dos quais deveria ser deduzida a ordem política" (MARQUES: 13).
Com a crescente influência dos partidários do direito à participação no podei; ter-se-á democratizado o uso do vocábulo oportunidade numa
perspectiva de mobilidade e de desenvolvimento social.

A perspectiva subjacente ao novo contrato social fundador da modernidade, traduzida por Leibniz na "possibilidade de através das instituições e das leis poder aumentar o nível geral de conforto e progresso
material dos cidadãos" (Ref. in MARQUES: 14) atribui à empresa económica um papel decisivo. E, através cia empresa, o trabalho (enquanto
actividade transformadora cio mundo físico fundadora da direito de propriedade, que a lei civil tem por missão reconhecer e consagrar) obtém
reconhecimento como elemento essencial da nova ordem jurídica cio Estado.
Foram, no entanto, as limitações impostas inicialmente pela burguesia à participação de outros estratos populares na liberdade conjuntamente conquistada, que levou os partidários da(s) liberdade(s) em diferentes espaços sociais (nomeadamente de relação com os meios de produção e com a acumulação de riqueza) e geopolíticos, a dividirem-se em
blocos concorrentes - capitalista e socialista - na organização política do
Estado. Por essa via, os Estados de ambos os blocos introduziram alterações aos respectivos pressupostos sociais e políticos, com vista a ganhar
a disputa, o que condicionou o desenvolvimento da democracia nos países ocidentais, tal como do "socialismo real" a leste.
Mais do que impedir progressos no desenvolvimento social e cultural (que não é possível provar que aconteceriam caso não tivesse existido
essa disputa), encorajando e sancionando a agressão e a predação
(MOORE: 439), a competição entre blocos parece ter potenciado o desenvolvimento tecnológico, em detrimento dos conhecimentos e das relações "através dos quais e com os quais os seres humanos aplicam as
mudanças tecnológicas, distribuindo entre si os seus benefícios" (idem,
ibidem): em ambos os blocos, o pensamento tecnocrático que, nas palavras de Armando de Castro, provoca a "desmobilização da consciência
política, tendo por finalidade facilitar a aplicação de modelos de eficácia
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[... que] na sua função essencial que é ideológica, não proclama[m] explicitamente os seus objectivos reais nem muito menos comprova o acerto
científico dos meios utilizados para atingir os objectivos que alardeia"; e
esse desconhecimento dos objectivos e das intenções do poder tecnocrático
parece ser a principal fonte de incerteza identitária individual e grupal
na modernidade.

Do Wetfare State ao mercado global
Aparentemente, o resultado político da concorrência entre blocos
saldou-se pela vitória das sociedades mais abertas onde, devido à acção
sindical, política e social em geral, essa vitória foi obtida à custa do controlo político (e, portanto, também jurídico) democrático sobre o poder
dos grupos económicos dos Estados vencedores. Essa acção permitiu, pois,
a introdução de diversas medidas redistributivas e de segurança social
englobadas no designado "Estado Providência".
Na sequência do progresso social proporcionado pelo aumento da
parte do trabalho no rendimento nacional das economias ocidentais, em
detrimento dos lucros - resultado do Neto Deal nos EUA (1933-40) e do
Welftire State europeu dos anos 50-60, em plena "guerra fria" -' nos anos
80-90 (na sequência da crise precipitada pelo primeiro choque petrolífero, em 1973), aumentou o investimento de capitais para além das fronteiras nacionais e a transnacionalização das empresas capitalistas dominantes. A partir daí, as empresas transnacionais têm procurado actuar no
sentido de alterar os contratos sociais de base nacional, usando deliberadamente o "retardamento do progresso no 'espaço social' [nomeadamente
nos NIC's (New Tndustrializirig Countries), incluindo a China)] para beneficiar a competitividade das empresas no 'espaço económico' dum sistema mundial" (MURTEIRA: 21).
Contornando e desmantelando as regras definidas no pós II Guerra
Mundial, em Bretton Woods, para as relações monetárias e comerciais
internacionais (na sequência das desordens monetárias de entre guerras,
atribuídas à mobilidade de capitais), estes agentes privados restituem ao
capitalismo "a sua vocação original de não querer saber de fronteiras nem
de Estados, tradições ou nações, para melhor submeter todas as coisas à

lei única do valor" (AMA: 91) da competição.
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As lógicas privadas integradoras da economia mundial provocaram

o desmantelamento das lógicas de planeamento centra] do chamado "sistema socialista mundial", e inviabilizaram também as "terceiras vias" de
desenvolvimento nacional auto-sustentado, que jogavam com as margens
de liberdade negocial permitidas pelo antagonismo dos dois sistemas económicos. Isto, na ausência de um quadro supranacional de regulação através do que se pode designar por uma racionalidade global, fundada na
valorização de princípios, regras e instituições democráticos.
Através das tecnologias da informação, as poderosas empresas
multinacionais encontram formas flexíveis de organização que, desintegrando verticalmente a produção e pulverizando a diferenciação entre
capital e trabalho, através de diversificadas redes de empresas (pequenos
e médios negócios locais), lhes permitem controlar e explorar as desigualdades regionais por forma a obterem vantagens concorrenciais.
Nas regiões do globo à custa das quais se realizou a acumulação
primitiva do capital, os países ocidentais industrialmente mais desenvolvidos estão agora a desenvolver-se estratégias de dominação económica
num quadro de competitividade agressiva, maioritariamente alheias a
custos sociais e ecológicos. Os maiores níveis de justiça social e de protecção laboral conquistados Pelas organizações de trabalhadores desses
países ocidentais são, pois, alvo de ataques por parte dessas estratégias
globais, embora não uniformes: manifestam-se por lógicas organizativas
"sob diferentes formas em diversos contextos culturais e institucionais"
(CASTELLS: 152).
Neste mercado global em que parece ter colapsado a "concorrência" social ao capitalismo, em que a inovação é o motor da economia e
em que o trabalho humano tende a ser substituído por tecnologias cada
vez mais automatizadas (a ponto de se falar no fim do emprego), que sentido poderá ter falar-se de "igualdade de oportunidades" no emprego?

Que igualdades?
Enquanto valor, a igualdade resulta da ideia ancestral de que os
seres humanos são fundamentalmente iguais entre si, ideia essa que durante séculos assumiu expressão na crença religiosa através da noção de
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que todos somos iguais aos olhos de Deus (MILLER: 372). O relativismo
cultural expresso na "enorme variedade de códigos morais aos quais os
seres humanos foram ardentemente fiéis em diversos pontos no tempo e
no espaço" (MOORE: 435) permite admitir que as regras de conduta e as
prescrições legais contemporâneas tenham marcas culturais e políticas
próprias do tipo de organização social historicamente situado a que se
referem. Em particular, é crível a tese de Pashukanis de que "a noção de
igualdade (é) resultado de conjecturas ligadas à troca de mercadorias em
estádios anteriores do desenvolvimento económico" (in CAHN: 346) e
anterior às normas de justiça predominantes nos regimes saídos ou seguidores da revolução liberal burguesa.
Mas foi só quando as revoluções liberais derrubaram as rígidas hierarquias políticas e sociais do Antigo Regime que a exigência de igualdade se tornou um valor realizável através da democracia representativa
e do primado da lei igual para todos. Daí que se possa afirmar que nas
sociedades ocidentais o princípio geral de que todos os seres humanos
são iguais faz hoje parte da ortodoxia política e ética dominante, sendo
intelectual e socialmente mais consensual do que outros. No entanto,
quando se procura aplicar a casos concretos o princípio da igualdade
definido em convenções internacionais e na lei, e se apreciam as políticas necessárias para o alcançar, surgem contradições e impossibilidades
práticas (de "oportunidades"), através das quais a injustiça se reproduz
através de gerações de preconceitos e de conformismos.
Há quem alegue que a busca de igualdade entre os humanos é incompatível com a sua liberdade e, "em última análise, é fútil, uma vez
que novas formas de desigualdade inevitavelmente surgirão para substituir as que foram suprimidas" (MILLER: 374). De facto, parece
incontornável que os seres humanos diferem individualmente entre si e
que "as diferenças se verificam em tantas características que a procura
de uma base factual sobre a qual possa assentar o princípio da igualdade
parece condenado ao fracasso" (SINCER: 35).
Contudo, cada pessoa (actor ou agente social) é um ser único, na
diversidade de relações que em si confluem, pelo que a noção de igualdade não se refere unicamente a um agregado de atributos ou de capacidades individuais. De facto, a diversidade de características
•
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aiierenciaaoras dos inaiviauos, com as correspondentes "hierarquias" ou
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"graus" de desenvolvimento de cada uma dessas características - "per-

sonalidade moral", como propôs John Rawis, inteligência, racionalidade,
e outras - faz com que não haja diferença de atributo ou de capacidade
entre quaisquer duas pessoas que constitua fundamento lógico imperioso
justificativo de diferenças na consideração dos seus interesses.
A igualdade na consideração dos interesses individuais das pessoas não será, pois, um enunciado de factos mas sim um princípio ético
fundamental, cuja essência "exige que se atribua o mesmo peso, nas nossas deliberações morais, aos interesses semelhantes de todos os afectados
pelas nossas acções" (SINGER: 38). Princípio ético esse que parece ter a
sua base no próprio processo social de construção das identidades individuais.
A produção social de identidade é uma manifestação relacional dos
seres humanos, que dependem da cooperação não só para a possibilidade
de alcançar objectivos colectivos como para a mera sobrevivência enquanto
espécie (MOORE: 436). E a partir da interacção com "o outro" desde a
nascença que cada indivíduo adquire um conjunto estruturado de elementos de informação e sentimentos relativamente a si próprio e aos outros,
que permite a cada um responder aos estímulos significantes oriundos dos
contextos de interacção e satisfazer as necessidades comuns. Como, porém, é em grupo (na prossecução de um determinado fim) que cada indivíduo se identifica com os outros e toma consciência de si, e a representação dos aspectos idiossincráticos pressupõe a existência de interacções
em que o indivíduo se constitui a si próprio como objecto de interrogação,
a identidade social, ou grupal - a que corresponde um determinado sistema de posições (reais e/ou de referência) ria estrutura social - é anterior e condicionante da auto-definição social do indivíduo e da suas identidades pessoais adultas.

Oportunidades individuais
A questão da igualdade de oportunidades individuais revela-se,
assim, um aspecto importante no desenvolvimento nas relações sociais e
dos resultados (nomeadamente os económicos) da sua organização. Assim, poderá analisar-se uma estrutura social de acordo coin as condições
diferenciadas que as identidades prescritas, reflexo da respectiva
estratificação (e as práticas, as normas e os valores correspondentes),
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propiciam para o desenvolvimento de indivíduos capazes de satisfazer
livremente as suas necessidades e resolver os conflitos que implicam o
respeito pela possibilidade dos outros também as satisfazerem livremente. O que parece remeter-nos para a distinção entre relações abertas e
fechadas, e para o primado das primeiras no desenvolvimento identitário
através da cooperação numa actividade sofisticada (BION: 96-8) como a
realizada nas organizações de trabalho (ou empresas).
Mas pode-se também analisar as relações sociais de acordo com as
condições diferenciadas de oportunidades que os seus grupos propiciam
para o desenvolvimento da igualdade entre os indivíduos, eliminando
barreiras artificiais e privilégios especiais que dão aos interesses de algumas pessoas vantagens injustas em relação a outras. A igualdade de oportunidades, entendida como igual possibilidade individual de alcançar os
benefícios e recompensas socialmente disponíveis, parece ser a resposta
não violenta mais consensual para o problema da desigualdade e da injustiça.
O discurso empresarial dominante nas economias ocidentais a este
respeito aceita um compromisso meritocrático, ou seja, o compromisso de
"identificação cio talento e/ou esforço como discriminadores de mérito para
selecção" (PATEMAN: 233). No entanto, a fraca mobilidade social existente e, sobretudo, a polarização crescente das diferenças de estatuto e
de recursos (nomeadamente de rendimentos) demonstra a ausência de
resultados desse compromisso. Situação que só parece melhorar com a
efectiva participação (a reflexividade no controlo) democrática(o) por parte
dos cidadãos.
A educação escolar contribui aparentemente menos do que a da
classe ou do estatuto familiar de origem para os sucessos ou fracassos "de
partida" no processo de socialização individual (PATEMAN: 233). No
entanto, é no sistema educativo que se tem vindo a desenvolver a principal acção afirmativa, ou seja, a mais ampla discriminação positiva, compensatória das discriminações negativas cia socialização primária (na família de origem). Mesmo assim, em Portugal a falta de instrução ainda é
o factor que melhor explica um débil exercício da cidadania.

23

Contrato social global versus barbárie
Os séculos XIX e XX podem ser entendidos como um tempo de
disseminação da disputa individual e grupal pela materialização do fim
dos absolutismos. Contudo, as relações concorrenciais actualmente dominantes no mercado de trabalho global ainda são obstáculo ao controlo
generalizado das desigualdades na distribuição dos bens e serviços socialmente produzidos, pois tendem a agravar a polarização do poder e a
concentração de recursos, quer no interior dos países capitalistas desenvolvidos quer entre estes e os países mais pobres.
No sector económico, as medidas de discriminação positiva têm tido
um âmbito limitado (salvaguarda de condições de igualdade de oportunidades no acesso ao emprego por parte das mulheres, de deficientes ou de
minorias étnicas, por exemplo). De facto, quanto maior for a liberdade do
empresário capitalista (ou a sua personificação nas administrações das
empresas, onde se personifica o direito à apropriação da autoridade para
benefício do capital) para limitar a influência ou o controlo dos trabalhadores sobre a empresa, menor será o grau de liberdade destes. Pelo que a
consideração da igualdade na criação e distribuição social de oportunidades de emprego (e, por essa via, de redistribuição da riqueza socialmente produzida) não pode deixar de ser considerada uma consequência
da aplicação do princípio ético (inscrito no processo de construção das
identidades sociais) fundamental, que foi uma importante bandeira das
revoluções liberais: todos os seres humanos são iguais. Princípio esse que
tem equivalentes sociais em outros pontos cardeais.
A limitação do abuso da liberdade individual através da empresa
requer acção individual e colectiva contra a injustiça, pela difusão da
igualdade de oportunidades para o desenvolvimento e o reforço de identidades pessoais adultas, em todos os seres humanos e não só nos centros
de poder mundial. Pelo que as políticas e as práticas democráticas de
regulação social são factores decisivos para minimizar os conflitos mais
violentos e as formas de desagregação social mais selvagens. Não devem
é, quanto a nós, constituir um fim estreitamente nacional (ou regional),
antes ganhando em ser perspectivadas como contributo para a construção
de uma liderança democrática mundial legítima, fruto de um "contrato
social global".
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Face às desigualdades que se acentuam, há quem defenda que do
ponto de vista da justiça e da utilidade, as pessoas seriam mais bem servidas "por uma sociedade que adoptasse o famoso lema marxista: 'De cada
um consoante as suas possibilidades, a cada um consoante as suas necessidades.' Se fosse possível este objectivo, as diferenças entre as raças e
os sexos perderiam o seu significado social. Só então teríamos uma sociedade baseada verdadeiramente no princípio da igualdade na consideração de interesses" (SINGER: 58) das pessoas consideradas individual e
socialmente. Mas, mesmo não constituindo um desafio à propriedade privada dos meios de produção nem à apropriação de autoridade por administradores, que está na origem de crescentes desigualdades nos sistemas
de emprego (e poderá, com outras evoluções injustas, originar roturas
sistémicas), a igualdade de oportunidades no acesso ao emprego é um
desafio à capacidade humana de cooperação sofisticada nas organizações
de trabalho, que torne possível evitar revoltas sociais e riscos ecológicos
que põem a humanidade em risco de profundas catástrofes.
Ameaçado por esta evolução está, desde logo, todo o equilíbrio geoestratégico, à mercê de interesses de entidades apátridas e sem controlo
democrático. Dado o que a contestação dos compromissos sociais e da
autoridade económica dos Estados, postos em concorrência pela localização dos investimentos e pela atribuição da poupança, põe em causa a
organização económica e a regulação social nacional e mesmo regional,
com o resultado previsível de aparecimento de tentações totalitárias, através
do desenvolvimento de "outros princípios, regras e instituições, como a
autarcia, a oligarquia, o darwinismo social, a alienação económica, a intolerância cultural e o nacionalismo agressivo" (GRUPO...: 159).
A concretização da igualdade de oportunidades de emprego está,
pois, associada à luta pela afirmação de uma liderança legítima (cooperativa?), numa perspectiva democrática, capaz de enquadrar
institucionalmente a competição capitalista, atenuando os seus efeitos
negativos no plano social e, em particular, na regulação dos mercados de
trabalho. Pois é sabido que se não existir "nenhuma lei e nenhum poder
públicos para arbitrar o conflito entre os homens, resultantes das suas
pretensões comuns, isso só poderá significar que cada um se torna em
juiz na sua própria causa, ou seja, que impera a lei do mais forte" (MARQUES: 13), tornando-se a força a única expressão de legitimidade. Na

ausência de um "contrato social global", o potencial destrutivo dos con25

fulos resultantes da aplicação desta "lei" à regulação mundial de urna

estrutura social cada vez mais polarizada, é incalculável.
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Fernando Sousa

Atentados de Nova lorque e Washington:
a deriva autoritária

Os acontecimentos do dia 11 de Setembro não tornaram o mundo mais
feio - essa fealdade já existia. Há muito que há atentados, mais ou menos
perversos, com mais ou menos vítimas. Ou conflitos que nem mesmo a
palavra horror descreve.
O que fizeram foi deixar essa fealdade - a fealdade das desigualdades, da pobreza, da fome, da falta de democracia - ainda mais à vista. A
fealdade dos propósitos como os que se escondem agora por detrás da inocência ofendida, como disse o Presidente George W. Bush, porque contra o
ferro, só o ferro, e contra o fogo, só o fogo. Olho por olho. Dente por dente.
Inimigos cuja perigosidade era antes considerada combatível passaram à dignidade de conspiradores "assimétricos". Quer dizer, não são
democratas, não declaram guerra nem combatem às claras, não têm morada certa; são qualitativamente muito diferentes nos valores defendidos,
nos meios empregues, no estilo de luta.
O Pentágono fez o seu retrato-robô: não combatem com lealdade,
utilizam uma estratégia enraizada no mundo globalizado, incluindo a
internet, recorrem a facas, aviões civis e barcos de pesca, em lugar das
armas tradicionais, não têm morada permanente, é impossível fixá-los,
muito menos especificá-los, o mundo é a sua casa, o seu campo de actuação; têm por objectivo o enfraquecimento das soberanias dos estados.
Contra inimigos assim, os estrategas puseram-se de acordo que não

há tempo a perdei; que contra grandes males, grandes remédios. Decidin27

do em consequência disso o reforço dos serviços de informação, tanto em meios

humanos (com alguns a defenderem a exigência do peifil racial) como tecnológicos, da espionagem, a ser dirigida contra uma série de fontes potenciais
de apoio ao novo inimigo, associações de entreajuda, organizações não governamentais, comunidades expatriadas, sites na internet, etcetera.
Fronteiras onde a vigilância diminuía passaram a ser fortemente policiadas. Guardas fronteiriços zelosos desataram a confiscar nos aeroportos desodorizantes, canivetes ou até tesouras de unhas. Pelo meio, algumas transportadoras aéreas, incluindo a United Airlines e a American
Airlines, a que pertenciam os aviões desviados no dia 11 de Setembro,
anunciavam para breve o despedimento de milhares de pessoas.
Jornalistas foram impedidos de noticiar; comentaristas de comentar;
analistas de analisar. Os alarmes verdadeiros misturaram-se com os rebates
falsos. Envelopes com antraz misturavam-se com sobrescritos com farinha,
pó e talco ou giz. Brincalhões, dois deles garotos, foram para a prisão.
No Médio Oriente, o pior do primeiro-ministro Anel Sharon veio ao de
cima nos territórios ocupados, com Telavive a comparar os palestinianos aos
terroristas da AI-Qaeda e a investir, como uma violência que ainda não tinha
usado nesta segunda Tntifada, contra os territórios da Autoridade Palestiniana.
Nas campanhas eleitorais, da Nicarágua à Austrália, passando pela Dinamarca, o agitar de espantalhos, a palavra "terrorismo", o nome Osama Bin Laden.
E, no fim, a vitória dos conservadores em todos os concursos.
Frase mais comum nas análises dos primeiros dias pós-atentado, em
jeito de caça às bruxas: "Eles estão entre nós, os taliban!"
Nos Estados Unidos, onde foi decretado o estado de emergência,
reivindicou-se o regresso da tortura, do soro da verdade e do detector de
mentiras, e a possibilidade de ser a polícia a ordenar a um juiz a passagem de um mandado de prisão. George W. Bush foi mesmo ao Ponto de
assinar uma lei permitindo a criação de tribunais militares destinados a
julgar estrangeiros acusados de terrorismo. A virem a acontecer, essas
instâncias de excepção julgarão secretamente, à porta fechada, com base
em provas e testemunhas fornecidas pelo Governo, que nenhum tribunal
comum normalmente aceitaria, e as suas sentenças, incluindo a pena
capital, serão imediatamente executadas.
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No Reino Unido, o Governo apresentou nos Comuns uma disposição pedindo a suspensão do artigo 5 0 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, abrindo caminho a uma declaração do estado de emergência pública e a um pacote legislativo consideravelmente endurecedor da
luta antiterrorista no país. O art]go em causa proíbe a detenção de uma
pessoa sem julgamento, ressalvando no entanto a possibilidade da sua
suspensão em caso de guerra ou estado de emergência.
Em vários países, rusgas nos círculos da extrema-esquerda. Na
Alemanha, desfiles cia extrema-direita, acompanhado de ataques a árabes, ou gente parecida, ao longo do trajecto. Em Espanha, a redução do
problema basco a um mero caso de terrorismo.
O comissário europeu para a Justiça, o antigo ministro português
António Vitorino, anunciou a apresentação em breve em Estrasburgo de
um conjunto de medidas policiais e penais tendentes a tornar impossível
a vida a "terroristas" no espaço do continente, uma delas o mandado
europeu de prisão.
Pelo meio, o ódio religioso, por exemplo da dupla tele-evangelista
americana Jerry Faiwell e Pat Robinson, aliados de George W Bush na
corrida à Casa Branca. "São os pagãos, as que abortam, as feministas, os
gays, as lésbicas e a ACLU [American Civil Liberties Union, associação
progressista de defesa dos direitos cívicos e da liberdade de expressão]
que, ao tentarem secularizar a América, favoreceram este acontecimento!
Digo-lhes isto, apontando-lhes o dedo!" Ditos e cenas dignas dos melhores-piores dias do mcCarthismo.
O aproveitamento, em suma, com propósito por uns, por ausência
de escrúpulos por outros, dos horrores de Nova Torque e Washington.
Porém tudo isto é antigo. Não se deve aos atentados de Setembro.
Nasceu e tomou forma com os protestos antiglobalização. E preparava o
salto para um dia destes, precisando só de um motivo forte.
Substancialmente começou com a queda do Muro de Berlim, a diluição das ideologias, o desaparecimento do mundo bipolar, a globalização da internet, da informação, do capital, das trocas comerciais, da espionagem via Echelion, o esquema-satélite envolvendo os Estados Unidos,
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a Grã-Bretanha, o Canadá e a Nova Zelândia, capaz de entrar em qual-

quer conversa de telemóvel que interesse aos donos; formalmente, foi em
Seattie, em Dezembro de 1999, e em Gotemburgo, já em 2001, e, entretanto, em Génova, com os protestos antiglobalização numa cidade armada, sitiada, em pé de guerra, com os donos do mundo a discutir dentro de
trincheiras cavadas na terra de todos.
Foi principalmente em Génova. Recentemente empossado, o novo
primeiro-ministro italiano Berlusconi, apoiado pela extrema-direita de
Gianfranco Fini, tinha prometido mão dura com os manifestantes
antimundialização se estes pisassem o risco durante a cimeira do G-8, a
cimeira dos sete mais ricos e a Rússia, o pequeno grupo de líderes que
concentra, sem legitimidade, a maior parte do poder económico - e militar, diga-se já agora - no mundo.
Depois houve o que pareceu um recuo, com as autoridades a desejarem as boas-vindas aos manifestantes de bem, e mesmo a alojá-los. E a
distribuirem aos polícias panfletos pedindo-lhes que distinguissem os bons
dos maus manifestantes, isto é dos "desordeiros", isto é dos "Black Blocs",
isto é dos "Tute Bianche". Sugerindo-lhes contenção, e mesmo cortesia.
E isto enquanto desenrolavam novelos e novelos de arame farpado e fechavam as ruas da cidade com betão. Uma armadilha.
E Génova ficou uma cidade estranha, fora deste mundo. Sem gente,
muita dela ida de férias, a conselho das forças de segurança, sem transportes, públicos ou privados. Com sirenes inúteis por todo o lado e helicópteros dos carabineiros a sobrevoarem baixo, zap-zap-zap-zap, sem se
perceber bem porquê. E polícias de óculos escuros e mão honapartina
metida no casaco, espalhados por tudo o que era sítio, prontos a disparar.
"Desta vez vamos dar com força nos vermelhos!" - disse um uniformizado. E por fim a tragédia, a morte, a tiro, do jovem Cano Giuliani.
Estava ou não estava já o mundo a mudar no dia 11 de Setembro?
Os atentados, o que fizeram foi justificar e apressar a sanha antiantiglobalização e iniciar o que Ignacio Ramonet chamava, na edição de
Outubro do "Le Monde Diplomatique", um "novo macCarthismo". O
mesmo é dizer um novo elo na cadeia da violência. E menos um no cia
justiça. E da liberdade.
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João Freire

11 de Setembro de 2001, e depois

Os sentimentos que os atentados terroristas de Nova Iorque e Washington
de Setembro último terão mais frequentemente provocado foram os de
horror, espanto pelos factos, impotência, receio face ao futuro. Também
eu assim reagi, com o agravo suplementar de, talvez por pessimismo, há
muito temer que uma coisa do género pudesse acontecer. Por isso, nas
horas quentes do abalo, cheguei a considerar felizes aqueles que, tendo
ideias acerca do mundo e do seu destino, tinham falecido na véspera, sendo
assim poupados a esta experiência e provação. Daí também - procurando
reagir mais racionalmente ao inserir algumas palavras na Página Internet
d'A IDEIA acerca deste assunto - não mais ter tido ânimo para ali colocar posteriores notícias. O facto havia gelado a actualidade.
Com os meses passando, muito hesitei entre a disposição anterior
de me abster 'o mais possível (ao menos por um tempo) e a vontade de
exprimir opiniões, bem como perante a tentação do luto. Este texto é o
resultado dessa luta interna. Mas gostaria que fosse também um sintético
enunciado de questões e problemas a que um dia voltasse para os analisal; interligar e fundamentar com outra consistência, que agora não é
possível.
Há momentos e imagens simbólicas que são percebidos como pontos de viragem e inflexão brusca do curso das coisas e dos acontecimentos. Na nossa memória colectiva, as guerras mundiais do Século XX, a
implantação do bolchevismo na Rússia, a bomba atómica, a chegada à
Lua, a queda do muro de Berlim ou, para os portugueses, as revoluções
de Outubro de 1910, de Maio de 1928 ou de Abril de 1974 são momentos
que, para o melhor ou para ou pior, marcaram decisivamente o futuro. Em
minha opinião, os acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 arriscam-

se a enfileirar nessa mesma galeria.
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Já tudo parece ter sido dito, quanto ao bárbaro acto terrorista - na

acção plena do termo -, ao seu repúdio e condenação, que inteiramente
partilhamos. Mas valerá talvez a pena alinhar umas quantas conjecturas
quanto às suas consequências e ao que estará para vir.

Negras perspectivas
A consequência mais imediata foi a acção militar desencadeada
sobre o Afeganistão pelas forças dos Estados Unidos da América e de
alguns aliados, com o apoio político de uma vasta coligação de países.
Apesar do choque ainda fresco, logo se levantaram vozes de crítica a uma
tal expedição punitiva, seja de pequenas multidões de rua em vários países islâmicos, seja de forma mais velada por parte dos habituais sectores
de opinião anti-americana, anti- capitalista e anti-globalização. Os observadores mais independentes registaram geralmente o controlo e a contenção da intervenção americana, a sua atenção às condições políticas locais
e ao futuro do Afeganistão pós-talibans e da própria região envolvente. E
se a colaboração ou a aquiescência de potências como a Rússia ou a China
pode ser vista como outro sucesso a crédito de Washington, deve ser
enfatizada a delicada gestão diplomática das relações com, e entre, o
Paquistão e a índia, processo que se encontra longe de uma solução satisfatória e pacífica. Mas se isto evidencia as dificuldades desta intervenção
distante dos americanos, não deve obscurecer o que lhe é essencial: a
legitimidade da acção e a sua eficácia. Ora, como em conflitos anteriores
(no Iraque, menos nos Balkans), os Estados Unidos souberam criar as
condições da sua liderança do processo, ao mesmo tempo que uma larga
frente de Estados e das opiniões públicas lhes «exigiam» a sua intervenção (como em Timor!) para que -justiça fosse feita». Tecnicamente, tratou-se de uma operação punitiva, para destruir os presumíveis responsáveis dos ataques do 11 de Setembro (ou os fazer sentar perante um tribunal) bem como as condições logísticas de preparação de novos actos semelhantes. Mas, muitas vezes, é estreita e duvidosa a fronteira que separa a acção justiceira (que restabelece uma equidade perdida) da vingança ou retaliação. Em todo o caso, observaram-se as condições de uma ceita
legitimidade para a intervenção militam; suficiente para alguns. Para os
opositores ideológicos da nação americana, ela foi - e seria sempre mínima ou insuficiente.
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Quanto à sua eficácia e observando (nesta altura) as coisas pelo
conjunto, é possível concluir que, de novo, a condução das operações foi
feita segundo o objectivo das «mínimas baixas próprias», procurando a
limitação dos «efeitos colaterais», com um black oul informativo selectivo
e «cheque em branco» quanto aos custos financeiros. E, mais uma vez,
foi a política a conduzir o braço armado, e não o inverso. (Até um presidente cujas capacidades mentais levantavam sérias dúvidas a muito boa
gente pôde fazer intervenções tempestivas, adequadas e importantes!)
Neste sentido, a campanha tem sido vitoriosa, a despeito de ainda se
desconhecer o destino final dos chefes terroristas islâmicos. Mas a medida efectiva deste sucesso só será dada, no médio prazo, pela forma como
a ajuda humanitária e económica puderem efectivamente auxiliar a construção de uma nação minimamente estável e viável, a custos suportáveis
para o exterior.
Num plano mais geral, a resposta às ameaças terroristas está, porém, dependente de outras condições e envolve outras variáveis, mais
sombrias. Possivelmente, nos próximos tempos, outras acções do mesmo
tipo poderão ser desencadeadas sobre outras regiões do mundo, onde os
Estados Unidos tenham a convicção de se acoitarem forças radicais apostadas em atentar contra si, e se a vontade política lhe não faltar. Então,
novas «crises» e novos processos se abrirão, que mais tarde serão fechados. Mas não é a estes que nos queremos referir. Estamos, sim, a pensar
em dinâmicas mais fundas, de consequências mais graves e de longo prazo. Uma delas é, certamente, o reforço das condições de controlo dos cidadãos por parte dos sistemas de informação policial. Os conceitos oriundos das revoluções burguesas e liberais das «garantias e direitos individuais» serão provavelmente revistos, sendo de temer que venham a ser
restringidas as liberdades a que as pessoas dos países ocidentais se habituaram., como se fossem eternas ou naturais: de respeito pelos seus espaços privados, de movimentos, de troca de informações, de presunção
de inocência, bom nome, etc. Ora - ainda que tais direitos estejam longe
de ter sido universalizados na prática - isto é terrível, pelo menos por três
ordens de razões: em primeiro lugar, pela própria retracção das liberdades usufruídas, o que é uma perda, em si mesma; em segundo lugar, porque aumentará o poderio das agências de informação policial, a coberto
do sigilo que impera em tais actividades, alargando-se mais o caminho
para a acção discricionária, ilegítima e persecutória, eventualmente em

obediência a interesses invisíveis (como poderão os mecanismos de con33

trolo do Estado democrático e do poder judicial independente controlar

amanhã tais «secretas»?); e em terceiro lugar, porque é de admitir que a
edificação de um tal Estado-policial venha a ser oportunamente solicitada e referendada por amplas massas populares, inseguras e carentes da
protecção, que não deixará de lhes ser prometida por tribunos populares
ou líderes demagógicos.
Uma segunda dinâmica negativa que deverá acelerar-se na sequência dos acontecimentos actuais tem a ver com a corrida aos armamentos,
nomeadamente no âmbito dos sistemas de defesa (e ataque) aero-espaciais. Em parte, porque isso significa um alargamento da escala dos efeitos
dos instrumentos de destruição manejados pelo Homem, sempre sujeitos
a «piores usos» e «perdas de controlo». Mas sobretudo porque é previsível que tal processo provoque custos económicos fantásticos, numa época
em que, após o colapso da União Soviética, se havia acreditado confiadamente numa redução dos armamentos sem perda de segurança e numa
melhor utilização dos recursos para fins pacíficos de desenvolvimento
económico e social e de reequilíbrio ambiental.
Um terceiro factor de grande apreensão resulta do confronto estratégico que se vem desenhando desde há anos (mas agora atingiu especial
ponto de gravidade) entre o chamado Ocidente e o «mundo islâmico».
Será politicamente acertado não invocar referências a guerras religiosas
nem caracterizar os conflitos presentes como civil izacionais. Mas parece
indesmentível que a Europa Ocidental, os Estados Unidos e mais alguns
outros países culturalmente próximos, sendo actualmente os detentores
da maior quota de riqueza e de poder político, estratégico e simbólico,
são também aqueles que enfrentam uma oposição persistente, surda ou
ruidosa, por parte de centros de poder menos favorecidos ou de irradiação apenas local, oposição essa que encontra unia ressonância mundial,
inclusive nas opiniões públicas dos países contestados. Neste quadro, o
mundo cultural islâmico tem vindo a ser mobilizado contra o Ocidente
pelas versões mais virulentas dos chamados fundamentalistas, apelando
simultaneamente às referências religiosas anti-cristãs e anti-judaicas, à
crítica ao nosso modo de vida materialista (e à organização económica,
social e política que a sustenta) e à organização de frentes de luta contra
a «hegemonia ocidental». Ora, se o «estilo de vida» e o bem-estar material da maioria dos cidadãos dos países ocidentais são passíveis de várias
críticas, também se deve à sua História um contributo decisivo e funda34

mental para a emergência de uma concepção humanista do homem e da
Sociedade, que vem orientando a construção da Modernidade em termos
de liberdade, de condições de dignidade humana, de igualdade de direi[os fundamentais. Se é certo que, em muitos casos, tal ordem ideológica
foi ,imposta ao mundo)) (vide, por exemplo, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos), mais cio que por ele livremente escolhida, também
não deixa de ser verdade que esse mesmo mundo parece aspirar hoje,
maioritariamente, ao usufruto de idênticos padrões de vida.
Deixando de lado a iniquidade social e a forma autoritária (ou mesmo despótica) do exercício do poder em tantos dos países onde está implantado pode afirmar-se que o Islão carece de fazer a sua própria modernização (como, com avanços e recuos, o catolicismo tem vindo a fazer)
pois, nas suas formas actuais mais conhecidas, ele contende com a Modernidade em pelo menos quatro pontos: - na noção de igualdade social,
pelo estatuto subordinado atribuído à mulher e a pohiginia; - na insuficiente separação e delimitação de esferas entre a religião e a organização
política da sociedade, bem como na laicização e democratização do poder
nesta última; - na relação à verdade, pela sua natureza revelada e inscrita
em livro sagrado (que autoriza, por exemplo, comportamentos como a
duplicidade ou a traição), dificultando a evolução para um sentido mais
ético (de consciência pessoal), científico (experimental e superável) e
humanamente relativista (fonte de tolerância); - por último, na relação ao
corpo e ao sofrimento, presente em certas formas de punição social dos
prevaricadores da norma, na crueldade no tratamento do inimigo e na
própria entrega sacrificial cio mártir. Ou seja, quatro questões que, respectivamente, se colocam na ordem social, político-simbólica, racional e
psíquica. E tarefa que compete aos próprios adeptos cio Islão, mas que
pode e deve ser encorajada do exterior. Por outro lado, apontar estes factos e estes caminhos não envolve necessariamente menosprezo por outras
identidades, etnocentrismo ou imperialismo cultural. Mas significa assumir valores e posições contrastantes, não buscando refúgio num nebuloso
relativismo cultural.
Para além disto e nuni plano de acção política mais imediato, parece também indispensável que o sangrento conflito israelo-palestiniano
encontre uma forma de resolução duradoura e aceitável pelas duas partes, dado o simbolismo que ele assumiu aos olhos cio mundo islâmico, na
sua relação com o Ocidente, além da posição de pedra angular que ocupa
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no dominó estratégico do Próximo-Oriente. Actualmente, tal resolução

constitui uma aparente impossibilidade, perante a espiral de violência dos
extremistas palestinianos e das retaliações militares judaicas - «olho por
olho, dente por dente». Mas parece também impossível prosseguir indefinidamente esta dinâmica - a menos que ela acabe em tragédia. Ora,
sabe-se como das grandes derrocadas nada sai de aproveitável se não
houver alternativas previamente esboçadas, como nos mostraram os dramáticos exemplos do Líbano, da Somália ou da Jugoslávia. E tais alternativas parecem faltar na região. Em todo o caso, no que toca à travagem da
lógica do confronto na Terra Santa, só um sobressalto cívico (improvável,
porque dependente de duas comunidades) ou a imposição de uma autoridade moral superior - género Rabin, ou então uma fortíssima injunção
das Nações Unidas - parecem poderem obter tal milagre.
Uma última consequência nefasta dos ataques do 11 de Setembro reporta-se aos efeitos destes acontecimentos na economia mundial. Para além
dos prejuízos directos em pessoas, capital, informação e custos financeiros,
são sectores inteiros - como o turismo, os transportes aéreos e a construção
aeronáutica - que desde já mostram sinais de quebra do crescimento, e não
apenas no espaço americano. Mas, acima de tudo, é a confiança psicológica
dos agentes económicos (consumidores, investidores, decisores) que foi abalada e pode voltar a sê-lo perante a nova consciência colectiva de que outros
ataques terroristas - com uso de armas atómicas, biológicas, químicas, ou
simples efeitos de pânico, e sua repercussão mediática - são efectivamente
possíveis, e não meras histórias de ficção de série televisiva. Nestes termos,
um abrandamento geral da economia pode suscitar conjunturas bem difíceis
de gerir e superai; cujas principais vítimas serão sempre os mais frágeis e
desmunidos, sejam pessoas, sejam países.
Além disto tudo, há ainda um elemento adicional, que se refere aos
resultados que as acções violentas que não assumem a forma de guerras
convencionais têm geralmente alcançado, ao longo dias últimas décadas.
Pensando em certas lutas independentistas na Europa (Irlanda, País Basco,
etc.), na descolonização africana, nas guerrilhas latino-americanas ou no
terrorismo árabe/islâmico, é lícito admitir que tal estratégia se tem mostrado compensadora a longo prazo, ainda que perdendo batalhas
conjunturais. O drama é que nem as condições de pobreza (que existem)
ou a justeza de certas causas explicam verdadeiramente o recurso a estes
meios violentos, não sendo por isso suficiente remediar aquelas condi36

ções com um esforço acrescido de desenvolvimento económico ou passos
concretos em favor das referidas causas. Os protagonistas do terrorismo
agem sobretudo por «razões subjectivas» (humilhação, vingança, autodestruição, etc.) e, graças à sua postura «assimétrica», adquirem geralmente vantagem em relação ao adversário, a despeito dos meios técnicos
empregues, por vezes rudimentares. Neste plano, é quase certo que, amanhã, o pirata informático ou o terrorista tecnológico levem a melhor sobre
os meios de segurança instalados, quaisquer que eles sejam. Numa sociedade que, entretanto, terá perdido a alma e o valor da liberdade.
Eis, assim enunciadas, um conjunto de questões altamente preocupantes e perturbadoras que se podein racionalmente associar aos acontecimentos de ii de Setembro de 2001 e que projectam para as próximas
décadas augúrios bem pouco animadores. Nenhuma destas perspectivas
estaria fora das cogitações de quem concebeu os ataques. Elas seriam
mesmo seus objectivos fundamentais.

Posições e oposições
Tomando como amostra alguma imprensa portuguesa de maior circulação seleccionada ad hoc, é de assinalar o debate que se desencadeou
após o 11 de Setembro entre líderes de opinião de reputação bem estabelecida. Desde há muito que se não via uma demarcação tão clara de posições, o que só pode ser interpretado como efeito da forma profunda como
os atentados interpelaram cada um de nós. De uni lado, personalidades
como José Manuel Fernandes (por exemplo, "O que está em causa", Público, 20 Setembro 2001), José Pacheco Pereira ("As péssimas ideias",
ibidem), Teresa de Sousa ("Um teste à Europa", ibidem), José Manuel
Moreira ("Choque de civilizações?", P., 3 Outubro), Vasco Graça Moura
("As pombas 'nem-nem", Diário de Notícias, 10 Out.), Carlos do Carmo
Carapinha ("Guerra e paz", P, 11 Out.), Vasco Pulido Valente ("Aves",
DN, 12 Out.), António Barreto (>"O terror e a esquerda", E, 14 Out.), Miguel
Sousa Tavares ("Não há três escolhas", E, 26 Out.) ou Filomena Mônica
("Os fins e os meios", E, 9 Novembro), que acompanharam Koffi Anan
("Unidos contra o telTor", E, 22 Set.) ou Francis Fukuyama ("A História
continua a seguir o nosso caminho", P., 6 Out.) na condenação vigorosa
dos actos e na aceitação da resposta. De outro lado, António Marujo ("Travar a espiral da guerra", P., 16 Set.), Frei Bento Domingues ("Resistir à
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tentação da vingança", ibidem), Boaventura de Sousa Santos ("Os novos an-

tagonismos", Visão, 20 Set), Fernando Rosas ("Guerra contra inceios", P,
26 Set.), Maria de Lourdes Pintasilgo ("A globalização total", 1?, 1 Out.), Manuel
Viflaverde Cabral ("Uma guerra de tipo novo", DN, 12 Out.), Eduardo Prado
Coelho ("O caso Bush", 121 12 Out.) ou Sebastião Lima Rego ("Contra a teoria
das duas posições na crise actual", P, 5 Nov.), maugrado as diferenças de
argumentação e de estilo, ousaram colocar-se na posição minoritária de criticar a acção retaliatória ou de pôr em evidência os pecados americanos, tal
como lá fora Richard Boudreaux ("Quem bate dos outros tem de esperar um
efeito 'boomerang", P, 16 Set.), Noam Chomsky ("Para o resto do mundo isto
não parece urna grande atrocidade", P, 21 Set.) ou Robert Fisk ("Mentiras,
guerra e propaganda", DN, 10 Ou[.). Alguns outros têm proposto pensai; mais
do que alinhar-se.— por exemplo: Eduardo Lourenço ("Tragédia americana, o
'boomerang", V., 13 Set.), Alvaro Vasconcelos ("Seis debates em tempo de
crise", P, 6 Out.) ou Jorge Almeida Femandes ("Poder militar em Israel?", P,
4 Nov.), tal como Umberto Eco ("Guerras santas, paixão e razão", DN, 10
Out.) - mas esta última posição não escapará à suspeita de se tratar de um
alibi para fugir aos dilemas cruciais do momento.
É certo que não se podem silenciar as razões que são apontadas
pelos críticos do esta blishment, em particular as acusações lançadas à
economia de mercado hoje dominante, ao funcionamento do Estado democrático e à política dos países mais ricos, com os Estados Unidos à
cabeça. Já lá iremos, uru pouco adiante. Mas atentemos primeiro aos
vectores activos que organizam e alimentam tal contestação.
A crítica anti-capitalista transmutou-se hoje no movimento anti-globalização e no combate ideológico ao denominado neo-liberalismo. A sensibilidade ecologista banha agora todas as esferas da sociedade, modelando políticas governamentais, constituindo referência de reagrupamento
eleitoral ou mobilizando cidadãos comuns para causas concretas que os
afectam. O activisnio humanitarista mantém-se como um fermento vivo
nas opiniões públicas mas evoluiu também para formas mais
institucionalizadas e organizadas, pela via cia codificação jurídica e das
ONG's. A pressão desarmamentista (com laivos de anti-militarismo) emerge
de tempos a tempos como terreno de luta política. E, sob justificações
mais ou menos plausíveis, vários nacionalismos mantêm-se virulentos na
afirmação das suas identidades, na oposição a governos ou regimes instalados ou na prossecução dos seus interesses próprios.
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Estas causas, em si mesmas louváveis (ou pelo menos compreensíveis) e que encontram simpatias genuínas em sectores mais ou menos
amplos das populações, estão porém geralmente prisioneiras da orientação imprimida aos movimentos de reivindicação ou de protesto por parte
das -minorias organizadas-, com os seus próprios objectivos, ideologias e
traços típicos de actuação. E verdade que sem essa ajuda exterior, tais
aspirações nunca chegariam porventura ao estado de movimentos sociais.
Mas não se emancipando dessa tutela, arriscam-se a ser sempre «massa
de manobra» para a realização de fins alheios. De facto, pode dizer-se
que os «novos movimentos sociais» sustentam uma elite militante que, do
pináculo da sua consciência iluminada, só espera a hora em que as pessoas comuns lhe reconheçam a sua razão. E, entretanto, pensam e agem
em consequência, isto é, segundo racionalidades próprias, mas em nome
de um suposto interesse geral dos dominados e oprimidos.
Passada a época do proletariado messiânico, o novo militantismo
social (ecologista, feminista, pacifista) encontrou as suas bases sociológicas nos jovens escolarizados urbanos, em cujo caldo de cultura germinam
muitas vezes fenómenos incontroláveis (como os anarco-punks, os squatters
ou os 'violentos' das manifestações anti-globalização). Mas nele convergiu boa parte da extrema-esquerda ideológica ocidental, cai busca de uma
oportunidade de sobrevivência. Por outro lado, desde a histórica queda
do comunismo no Leste europeu (1989-1991) que os seus adeptos no
Ocidente, embora enfraquecidos e tendo deixado de poder contai com esse
apoio e de exibir o seu modelo alternativo, se têm reciclado numa porventura ainda mais vigorosa oposição ao sialu quo dominante, incluindo naturalmente estas frentes de luta (como o caso do PEV em Portugal
eloquentemente ilustra).
Por tudo isto, qualquer vontade realmente emancipadora e universalista, virada para o presente e o futuro, não pode deixar de passar pelo
exame crítico da práxis militante vigente, desmontando a sua lógica fechada, autista e unilateral de raciocínio, dependente de um «guia», a sua
(quiçá inconsciente) vontade de poder e as suas práticas políticas frequentemente manipulatórias. E quanto às elites inteligentes destes movimentos, elas deveriam reflectir seriamente sobre aquilo que, sobre o tema,
disseram (em tempos bem diferenciados) anarquistas como o italiano
Malatesta ou o inglês Colin Ward: a disponibilidade, abnegação e conhecimentos dos ,lideres- dos movimentos sociais devem ser empregues de
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tal forma que se reduza constantemente a distância que os separa das

pessoas comuns. Eis o melhor indicador da emancipação social. Isolar-se
na torre de marfim dos sapientes, constitui possivelmente um reprovável
desprezo aristocrático pelas «massas». Guiá-las mantendo tal distância,
significa trabalhar para a consolidação de novos poderes e novas dominações.
Falemos também das ONG's, cuja emergência constituiu uma expressão nova da autonomia da sociedade civil e, de certa maneira, uma
crítica implícita à representação partidárias das aspirações sociais. A sua
acção tem sido, em geral, reconhecida como positiva. Mas, mesmo algumas das mais prestigiadas ONG's não estão hoje imunes a críticas de desvio
dos seus humanitários objectivos iniciais, acabando, com o tempo, por
agir em mero exercício de auto-justificação da sua existência, o que é uma
forma bem redonda de alienação. E é mais que duvidosa a
representatividade e a democracia interna de certas organizações, que
quase sempre se mostram ávidas dos subsídios governamentais. Também
os encontros paralelos às grandes conferências internacionais (da ONU,
etc.) correspondem actualmente mais à exibição de técnicas
profissionalizadas de agit-prop mediático e de pressão política (Como se
viu, por exemplo, na reunião de Durban sobre o racismo) do que a efectivos espaços de debate entre cidadãos não patenteados.
Por tais razões se tem dito quão equívocos são os actuais movimentos de rua anti-globalização que se têm manifestado em Seatde, em Estocolmo, em Génova e outros lados, quer no que toca aos seus objectivos,
quer às suas referências ideológicas e ainda aos seus métodos de acção.
Porque motivo estes activistas lançam sempre as culpas das violências e
depredações praticadas para as polícias e as autoridades governamentais,
quando é evidente que uma parte dos manifestantes só procura o confronto, se possível com pessoas vitimadas perante as câmaras de televisão?
Na verdade, não pode deixar de se admitir a tese de que a luta mais
significante e decisiva que se trava no nosso tempo é aquela que opõe os
indivíduos e as forças que defendem os princípios da liberdade e da justiça (mesmo que a sua aplicação seja, como é, deficiente e defeituosa,
mas ainda assim susceptível de melhoria e correcção) e aqueles que, em
nome porventura dos mesmos ideais, partem em guerra e acção radical e
violenta contra pessoas, símbolos e instituições da sociedade presente.
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Ao contrário de há um século atrás, as escolhas decisivas já não são
entre esquerda e direita, entre socialismo e capitalismo, ou entre reforma
• revolução. Mas talvez sejam entre a preservação de um sistema aberto
• tolerante que permita a experimentação e o desenvolvimento das autonomias individuais e colectivas e, portanto, a sua perfectibilidade, por
um lado, e as propostas utópico-autoritárias que podem gerar dinâmicas
destrutivas que, como no passado, conduzam ao ocaso das civilizações,
por outro.
- As alternativas emergentes ao sistema dominante não são animadoras. E, pois, uma aposta arriscada, a de ainda acreditar em movimentos
sociais suficientemente autónomos face às vanguardas que os tentam dirigir e, por outro lado, numa acção voluntária de grupo que não seja
alienante para os indivíduos que nela se empenham e negadora das suas
motivações de partida. Embora seja talvez a única hipótese que resta de
acreditar lucidamente nas capacidades emancipadoras da acção colectiva.
-

Críticas e razões de queixa
Como acima se dizia, o establishment actual está longe de constituir
um mundo humanamente desejável. Mas não se dispondo de soluções
globais alternativas, em vez de o condenar globalmente, façamos apenas
o exercício de apontar concretamente alguns dos seus aspectos mais
insatisfatórios, deploráveis e carecendo de urgentes reformas.
A economia de mercado capitalista tem proporcionado ritmos de
crescimento económico anteriormente desconhecidos e, portanto, bemestar material e padrões de consumo inigualáveis a massas de população
sempre crescentes. Mas a pobreza persiste, maciça em muitas zonas do
globo, pela acção conjugada dos factores demográficos e da destruição
das anteriores bases de economias locais. A concentração de populações
em gigantescos aglomerados urbanos desestruturados é um fenómeno de
consequências sociais muito negativas que não pôde ainda ser minimamente controlado. As afirmações sobre as desigualdades crescentes, em
termos mundiais ou mesmo nacionais, estribam-se em preconceitos políticos ou ideológicos - tal como as que sustentam o contrário - embora
todas se socorram de legitimações científicas. São, por isso, pouco
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credíveis. Mas mais inconLroversos e prenhes de consequências duradouras são comportamentos sociais como os seguintes, hoje universalizados
por força do tipo de economia dominante: a aspiração insaciável pela
apropriação de novos bens de consumo; a interiorização da competição e
concorrência entre as pessoas, como processo de interacção social fundamental; e a massificação dos modelos e padrões de consumo made in USA,
mesmo por parte de muitos dos que ideologicamente os contestam.
O sistema de comunicação mediático contemporâneo tem, naturalmente, grande quota parte de responsabilidade na universalização de tais
comportamentos, em particular do último. A conjugação entre economia,
cultura e mass media - a que alguns chamam indústria cultural - tornouse num dos mais importantes instrumentos de poder e de controlo social.
O espectáculo, a manipulação das emoções e sentimentos, a
instrumentalização política e a corrupção dos criadores sobrepõem-se
quase sempre à informação, à afirmação de valores ou à fruição cultural.
A transgressão, a exibição e a violação do privado e do íntimo marcam a
estética triunfante. Estará o mundo mais belo?
Por fim, falemos da família e da educação. À melhoria das condições materiais de vida em muitos países, nos campos da saúde, higiene,
conforto, habitação e acesso aos bens materiais, não tem correspondido
idêntica melhoria da qualidade de vida relacional no seio da família e
nas relações inter-pessoais de proximidade. Confrontada com as novas
instituições de socialização «de massas» - escola e televisão, sobretudo a família tem, por outro lado, sofrido os efeitos da emancipação feminina
e do enfraquecimento dos vínculos sociais tradicionais, ao ficar mais dependente da «atractividade» vivida entre o casal. Por seu lado, a escola
atravessa talvez a sua fase mais crítica, em que urna expansão formidável
acarretou inevitavelmente anomia, impessoal idade e desresponsahilização.
No conjunto, deve perguntar-se se, com as mudanças desejáveis, não estaremos a promover empobrecimentos educacionais e culturais. E que
novos pontos de equilíbrio devem procurar atingir-se para melhorar a
qualidade humana da reprodução social.
Entretanto, há medidas urgentes a tomai; que não se compadecem
com intermináveis reflexões, antes reclamam coragem, lucidez, determinação e vontade de realizar. Eis alguns tópicos exemplares:
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- É necessária maior legitimidade no controlo da segurança global. No quadro da ONU, são precisos a reestruturação do Conselho de Segurança, novos meios jurídicos e de intervenção, porventura avançar na ideia de uma assembleia de representantes
dos povos (e não só dos governos).
- E fundamental unia maior regulação do sistema económico e financeiro mundial (melhor legitimado), capaz de produzir efeitos
visíveis na distribuição da riqueza, no maior desenvolvimento dos
países mais pobres, investindo neles e desencorajando as migrações, desmantelando os comércios ilícitos (droga, etc.) e colocando
sob estrito controlo a produção e venda de armas.
- E importante um maior controlo global sobre o ambiente e os
recursos naturais.
- E necessário um abrandamento do consumo dos países mais ricos (menos turismo, melhor informação) e transferências eficazes de recursos para ajudar os mais necessitados.
- E lícito reclamar uma melhor qualidade de vida urbana (transportes
públicos e menos automóveis; outros equilíbrios nas metrópoles e
favorecimento das pequenas e médias cidades, e muito mais).
- E porque tanto se fala de «controlo», de «regulação» e de «interesse geral-, é indispensável repensar praticamente o modo de
funcionamento dos sistemas políticos e os mecanismos de representação instituídos. Os actuais são notoriamente insuficientes.
- Etc.

Princípios de referência
Tudo o que atrás se disse não foi ditado por um qualquer breviário
ideológico, mas também não resultou de um conjunto de impulsos avulsos. Decorre, sim, da consciência da importância e do reconhecimento
feito a um certo número de princípios, que são valores e orientações de
referência para os juízos sociais e para as nossas acções. De onde nos
vêm tais princípios? Certamente da nossa educação, da nossa socialização particular e, portanto, do meio social onde existimos. Mas, também
do nosso próprio esforço de reflexão, comparação, avaliação e escolha.
Sendo estes princípios vários mas não hierarquizados entre si, precisam de ser compatibilizados uns com os outros na sua aplicação às si43
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