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O núcleo da cidade

No anúncio e apresentação desta Assembleia,
perguntava-se «quantos de nós estaremos disponíveis
para ir mais longe?»

Certamente todos queremos ir mais longe no
tempo de vida (e não é o mais importante, mas somos
um pouco «cronolatras»), na realização profissional e
familiar, enfim, nesse difuso mas persistente anelo de
felicidade que Aristóteles, há muito, identificou como
algo que não podíamos deixar de desejar.

O mesmo texto inicialmente referido dá uma
chave para a solução do problema: mudarmos hábitos
em prol do bem comum.

Sabemos que os hábitos podem ser bons ou
maus: no primeiro caso, estaremos na presença de
uma conduta virtuosa; no segundo, de uma viciosa,
por dura que seja a expressão.

Temos de perguntar-nos o que é que está
apodrecido na nossa sociedade, o que deve mudar,
resposta sempre incómoda numa atmosfera nihilista
pós-moderna, ou, porventura, ultra-moderna que
renuncia a qualquer pergunta. Dito de outra maneira:
temos de ser mais humanistas. O humanismo não tem
outro objecto que não seja tornar-nos mais humanos,
mais pessoas: face à vulgaridade, reivindicar a finura;
face à preguiça, o ascetismo e a disciplina; face ao
consumo, a moderação; face ao egoísmo, a
generosidade e a entrega. O direito de cada um
atingir o seu desenvolvimento humano, onde cada
um é insubstituível e de igual valor.

Para realizarmos o bem comum, os hábitos têm
de pertencer à primeira categoria - virtuosos - visando

o bem próprio da comunidade, da cidade (tema que
nos reúne), da sociedade portuguesa (Portugal está
nas nossas mãos: achacoso, debilitado, fragilizado,
endividado...); um bem que temos de promover para
dele participar. Para o homem viver é essencialmente
conviver, mas vive-se face ao futuro, viver em
sociedade implica um fim conjunto.

Tudo o que se pretende melhorar torna-se tarefa
permanente e condensa as nossas obrigações.

É certo que o bem comum é dever prioritário,
mas não exclusivo, dos detentores da autoridade. «O
preço do poder é a responsabilidade do bem público»
(Aldrich). No entanto, o princípio da subsidiariedade
implica-nos, directa e proximamente, na sua
realização. E, porque temos deveres em relação ao
bem comum, é que temos direito a que se criem as
condições que nos permitam alcançar a própria
perfeição: educação, trabalho, propriedade,
liberdade... Os deveres precedem sempre os direitos
que permitem cumpri-los.

«Comprometer-se pelo bem comum é, por um
lado, cuidar e, por outro, valer-se daquele conjunto
de instituições que estruturam jurídica, civil, política
e culturalmente a vida social, que deste modo toma
a forma de pólis, cidade.

Ama-se tanto mais eficazmente o próximo,
recorda-nos Bento XVI, quanto mais se trabalha em
prol de um bem comum que dê resposta também às
suas necessidades reais». E, assim, «a acção do
homem sobre a terra (...) contribui para a edificação
daquela cidade universal de Deus que é a meta para
onde caminha a história da família humana». (CV, 7)

O egoísmo, como perversão do correcto amor
de si, subordina tudo ao interesse próprio e, por isso,
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é injusto, não é objectivo e é auto-destrutivo, porque
só nos realizamos no dom e na comunhão inter-
pessoal. Confundimos prazer com felicidade e só
nesta há partilha. O prazer é sempre individual.

Sejamos pessoas interessadas, mas não interes-
seiras, banindo também os egoísmos corporativos,
racistas, partidaristas, nacionalistas, etc.

A crise está suficientemente estudada: a política
de taxas de juro baixas e excessiva liquidez, a
inadequada avaliação do risco, o endividamento
irresponsável, a diarreia do consumo, a insuficiente
regulamentação, etc., etc.

«A complexidade e gravidade da situação
económica actual preocupa-nos, com toda a justiça,
mas devemos assumir com realismo, confiança e
esperança as novas responsabilidades a que nos
chama o cenário de um mundo que tem necessidade
de uma renovação cultural profunda e da redesco-
berta de valores fundamentais para construir sobre
eles um futuro melhor. A crise obriga-nos a projectar
de novo o nosso caminho, a impor-nos regras novas
e a encontrar novas formas de empenhamento, a
apostar em experiências positivas e a rejeitar as
negativas. Assim, a crise torna-se ocasião de
discernimento e elaboração de nova planificação.
Com esta chave, feita mais de confiança que
resignação, convém enfrentar as dificuldades da hora
actual». (CV, 21)

O nosso contributo pessoal e familiar pode fazer
a diferença. Somos a célula da cidade, sabendo
também, a experiência demonstra-o, que as redes e
as instituições são grandes actores da história.

Passar da preocupação à acção. Temos pela
frente muitos desafios que exigem inovação,
redefinição das melhores práticas... sobretudo uma
mudança de cultura empresarial. O principal desafio
é axiológico: tem de ter em conta os valores que são
o coração das culturas. A mudança cultural é
precedida e provoca uma mudança social e ética. «O
risco do nosso tempo é que, à real interdependência
dos homens e dos povos, não corresponda a
interacção ética das consciências e das inteligências,
da qual possa resultar um desenvolvimento
verdadeiramente humano». (CV, 9)

Há dificuldade em mudar de paradigmas, depois
da crise: na produção, na distribuição e no consumo
até agora dominantes, mas próximos do esgotamento.
Só uma síntese de ideal e de pensamento prático e
operativo, de equilíbrio entre produção e consumo,
entre trabalho e vida familiar pode ajudar a resolver
o problema.

Felizmente a nova geração parece querer dispor
de mais tempo para dedicar à família, quer um meio-
-ambiente melhor e é sensível à justiça social, como
o demonstram o voluntariado, as ONG e o empreen-
dedorismo social que atraem tantos.

Aguardam-nos tempos exigentes de necessária
reformulação dos habituais padrões de vida, único
meio de viabilizar o futuro. Temos de redefinir novos
modos de actuação, individual e colectiva. Trata-se
de um dever de cidadania, isto é, devido à cidade.

Aproveitemos a crise, com executivos de sucesso
a saldo, para um turning point rumo a um futuro novo
e não um regresso a políticas falhadas, uma espécie
de «hamburguesamento cósmico», como já lhe
chamou alguém. Vem como anel ao dedo o verso de
Alberto Caeiro: «Uma aprendizagem de desapren-
der». Não se trata de voltar à chamada normalidade,
ao statu quo ante - o problema não é cíclico, é
estrutural -, mas de reelaborar um futuro melhor.
Como será a nova sociedade e o que é que isso
significará para as organizações? Seremos mais
inovadores e flexíveis, e farão falta lideranças
adaptativas. O futuro já não é incerto, é desco-
nhecido. Uma vez mais, com Drucker, «a melhor
maneira de prever o futuro é criá-lo» ou, com
Saint-Exupéry, «o importante não é prever o futuro,
mas torná-lo possível».

O decréscimo demográfico, a que não falta um
percurso larvar eugénico, fruto também de con-
cepções individualistas e hedonistas, destrói as redes
familiares. Estas concepções levam a um aumento
irrealista das expectativas pessoais, da abundância de
bens materiais como expressão de sucesso e fonte de
felicidade, ao mesmo tempo que se recusam as
dificuldades, o esforço e o sofrimento. O êxito como
meta, o consumo como leme. Devido a esta ânsia de
sucesso rareiam os casamentos e os filhos e aposta-
-se numa intimidade sem qualquer responsabilidade.
Pelo êxito, as pessoas privam-se da família, da
amizade, da solidariedade.

No anuário do Eurostat, recentemente publi-
cado, pode fazer-se uma ideia de algumas tendências
demográficas comuns aos países da União Europeia:
Lá vêm menos nascimentos, menos casamentos, mais
divórcios, atrasos do momento em que as mulheres
decidem ter filhos, o aumento dos nascimentos extra-
-matrimoniais. Um aborto em cada 27 segundos na
Europa, 10 milhões de divórcios que pesam sobre 15
milhões de filhos de uma população envelhecida, o
que faz com que um só país como a Turquia ou o
Egipto, tenha mais de metade dos jovens da UE. Não
vemos que esta «cultura de morte» é implosiva e
suicidária? E que são urgentes políticas que apoiem
as famílias, com consequências económicas, sociais
e culturais? Preferimos as coisas à vida humana. O
presente é desastroso, quando se perde o futuro.
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O Fundo de População da ONU, com uma visão
exclusivamente macro, e a Federação Internacional
de Planificação da Família deixam muito a desejar
nas suas perspectivas preconceituosas da demografia,
do aborto e da educação sexual. Não olham a meios
para atingir os fins, de bondade discutível. Na recente
cimeira das Nações Unidas, sobre os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio, lançou-se uma
Estratégia Mundial para a Saúde das Mulheres e das
Crianças, que se financiará com 40.000 milhões de
dólares. O homem - o pai - e a família estão ausentes
destes planos. (Seria uma triste missão salvar as
crianças de morrerem com diarreia para as privar,
depois, de pais afectuosos e responsáveis). Aliás, o
acesso à contracepção e o aborto parecem resumir a
ideia que Hillary Clinton tem de «saúde materna». A
saúde e o bem-estar das mulheres e das crianças está
intimamente ligada com a unidade familiar e tudo o
que debilite esta realidade requer também urgente
atenção. Trata-se da família como primeira estrutura
fundamental a favor da «ecologia humana». (E não
esqueçamos que o tema da sustentabilidade também
nos reúne.)

Que longe o ideal bíblico da mulher como vinha
fecunda e dos filhos como rebentos de oliveira, ao
redor da mesa! (Cfr. S127)

Por que é que a Índia ultrapassará a China,
segundo algumas previsões? Porque esta última, com
a sua rígida política demográfica do filho único, que
provoca também a assimetria homens/mulheres,
estancará a renovação de gerações. A Índia, apesar
de muitos abusos cometidos sem consentimento
informado, tem na sua vasta população jovem a
renovação enriquecida dos seus recursos humanos.
Os países que tínhamos condenado ao fracasso pelas
suas gigantescas populações são agora as locomotivas
do mundo!

Que mal lidamos com o amor e a vida!

Em tudo vemos problemas de produtividade,
com razão, e não reconhecemos, nas famílias
deliberadamente infecundas, uma falta notável de
produtividade. E, depois, tudo se subverte: Como os
filhos não se têm na altura própria, porque a
carreira..., a indisponibilidade..., a imaturidade ou a
impreparação psicológica (muitas vezes o egoísmo)...,
o não consentem, de repente surgem como uma falta.
«Sou CEO, tenho casas, tenho carros, tenho mulher
(ia a dizer no plural também...). Quero um filho!» E
a engenharia fecundativa vem em nosso auxílio,
aliviando-nos a carteira e obtendo um produto, não
uma solução. (Quando tudo o que um filho sensato
pode esperar é que o pai esteja presente no momento
da fecundação). Mas pode fracassar, os ciclos

biológicos estão exaustos... Ah!, mas há a adopção
e, num mundo globalizado, que bem se entende a
universalidade portuguesa, as crianças podem vir
«d'Aquém e d'Além mar em África... da Etiópia,
Arábia, Pérsia e Índia»...

A perversidade da sociedade consumista
encharca a realidade familiar e os próprios filhos (com
um filho, como há fraternidade?) podem ver-se
reduzidos a bens de consumo, neste caso, bens de
consumo afectivos. Mais: a comercialização do filho
é patente na maternidade subrogada e na obtenção
de embriões, o chamado baby business. Não se pode
esperar que os pais cuidem dos filhos, se não sabem
cuidar de si próprios.

Não podemos esquecer, como recorda a Caritas

in veritate, os fortes laços existentes entre a ética da
vida e a ética social.

«A abertura à vida está no centro do verdadeiro
desenvolvimento. Quando uma sociedade começa a
negar e a suprimir a vida, acaba por deixar de
encontrar as motivações e energias necessárias para
trabalhar ao serviço do verdadeiro bem do homem.
Se se perde a sensibilidade pessoal e social ao
acolhimento de uma nova vida, definham também
outras formas de acolhimento úteis à vida social. O
acolhimento da vida revigora as energias morais e
torna-nos capazes de ajuda recíproca». (CV, 28)

Esta crise - grande recessão por contraponto à
grande depressão de 29 - não é epidérmica, mas a
ponta de um iceberg que, com roupagens financeiras,
apresenta uma natureza social.

Ao contrário do que se pensa, a enorme
expansão do crédito e o mau uso dos instrumentos
financeiros foram efeito, e não causa desta crise. «As
origens dos actuais desequilíbrios económicos devem
ser procuradas noutra fonte, na perda do respeito pela
vida humana».

O problema reside na queda da natalidade nos
países ocidentais. Com efeito, «se a população de um
país rico e caro deixa de crescer, diminui consequen-
temente e de forma progressiva o acesso dos jovens
à fase de produtividade; e, pelo contrário, aumenta
o número das pessoas que abandonam a actividade
produtiva e se convertem num custo para a
colectividade... Aumentam então os custos fixos, e
não sendo possível reduzir os impostos, diminui a
poupança e, portanto, a actividade financeira».

As alternativas passam a ser aumentar a
produtividade com mais horas de trabalho ou
deslocalizar os custos de produção. Mas a primeira
medida não se quer implementar, e a segunda não
parece ter mais viabilidade, pelo que é necessário
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recorrer a um último remédio: o endividamento. «Ou,
por outras palavras, o consumo a crédito, que leva
aos excessos que já conhecemos» (Ettore Gotti
Tedeschi e Rino Camilleri, Dinheiro e Paraíso. Os
católicos e a economia global).

A economia, a ciência ou a técnica, não podem
e não devem reivindicar autonomia moral sob pena
de produzirem no homem um dano irreparável. A
negação da vida tem, por exemplo, estas
consequências imprevistas sobre o sistema financeiro
mundial.

Ou seja: em prol do bem comum, prole.

Precedeu-me o autor da expressão famosa «há
vida para além do défice». Entendi-a, não só no seu
sentido imediato, que o défice não esgota a realidade,
mas, sobretudo, que é a vida e a sua cultura que nos
faz sair do défice.

«Mas a dúvida persiste. Em que mercado é
possível comprar a sobriedade? Onde é que está
cotada a solidariedade? A que preço está a
responsabilidade? Um livro poderá formar as pessoas
na adesão a uma causa nobre? Uma disciplina levará
a assumir responsabilidades ou a ser honesto? Os
livros não servem para essa formação. Não há
mercado para esses bens, muito escassos. Têm de
aprender-se na sua fonte, onde se forja o carácter,
na família, a instituição que a modernidade rejeitou
por obsoleta. Eis a nossa maior dificuldade, muito
acima da taxa de juro.

Por quê na família? Por se situar fora da
economia. Nela não há lugar para critérios de
eficiência ou de êxito. Ensina-se, dando o exemplo,
que é mais feliz quem dá do que quem recebe; é
mais querido o inábil, o que fracassa, o que não pode
competir; deseja-se o sucesso que se partilha, porque
os ganhos de uns são os ganhos de outros. Não há
mercado, tudo é gratuito. Isto porque o ouro e o
petróleo estão cotados, mas as pessoas são valores
estáveis» (Reyes Calderon, La crisis como síntoma, in
Nuestro Tiempo, n. 661, III-IV-2010).

A seguir ao primado da pessoa humana é a
família, como célula base da sociedade - anterior ao
Estado, «vem antes de todos os tronos e de todas as
comunidades» (Chesterton, O homem eterno, ed.
Alétheia). - que deve ser reconhecida e protegida com
as suas insubstituíveis funções. Se é verdade que
estamos perante uma crise de valores, é lógico que
os procuremos no lugar onde eles surgem. Devemos
potenciar a fábrica e o armazém de valores. Investir
em acções familiares. A família é o escudo protector
da sociedade.

Estou no âmago do tema da cidade. Estou no
núcleo da sustentabilidade.

A família é um vértice da natureza e da cultura,
que leis injustas (em rigoroso sentido etimológico)
pretendem deformar, destruir e reconstruir, inspiradas
em modelos que não respeitam a verdade das coisas.
Na origem da sociedade há um casal e não dois
indivíduos. (Matrimónio significa matris munio,
encarregar-se da mãe ou proteger a mulher que é
mãe.) Reivindica-se o direito à diferença e nunca o
acesso a uma verdadeira diferença foi tão difícil... O
postulado de respeitar outras convicções converte-se
na exigência de não ter convicções que tornem possí-
vel considerar equivocadas as opostas. (R Spaemann)
É como se disséssemos: «dai a César o que é de César
e a Deus o que não incomode a César».

A procura da verdade requer honestidade
intelectual e a dinâmica de uma coerência vital.
Procuremos o verdadeiro, não apenas o apetecível.
A política não é uma imposição da verdade, mas deve
ser uma busca conjunta dela. Um sonhador nunca é
um bom político, porque não é prudente, não adere
à realidade, não a aceita, constrói-a mentalmente.
Além disso, o sonho pressupõe o sono e a incons-
ciência. A dignidade humana não é manipulável. Não
há cidadania democrática nem diminuição do défice
cívico sem valores. Maio de 68, que alguns de nós
vivemos, com poderosas influências freudianas, via a
ética e a família fundadas em proibições, quando,
realmente, edificam e estruturam a sociedade. Com
essa mentalidade emancipadora, emancipámo-nos da
própria humanidade.

A instabilidade das famílias é um obstáculo mais
para a igualdade e o seu reforço é apostar na primeira
rede de sociabilidade. «Quando os planificadores
sociais, políticos e económicos pensam na cidade,
pensam a partir de quê? Pensam a partir dos indiví-
duos, que são uma abstracção numérica, ou pensam
a partir desse feixe de relações que todos nós temos
e que são as nossas famílias?» (D. Manuel Clemente
em entrevista recente no Público).

No estudo da cidade não esqueçamos a família,
porque sem famílias não há cidade ou, então, as
cidades serão desertos de afectividade (expressão de
Diogo de Vasconcelos). Elas são quem as humaniza.
Qual é a vida da vida da cidade? A família. Qual é a
vida da vida da família? A resposta corresponde a
cada um de vós.

Vão apagar-se as luzes, vai correr o pano e,
economicisticamente, vou perguntar-me pela
utilidade da palavra...

Raul Diniz

Presidente da AESE


