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Um velho conceito latino ensina que as palavras voam e os escritos ficam - verba volant, 

scripta manent - parecendo apontar os caminhos alternativos da perdii;ao ou da salvai;ao da 
mem6ria dos factos, das ideias, dos valores e dos hornens. E todavia Jesus Cristo apenas 
escreveu uma vez, sobre a areia, nao ficando lembrani;a algurna da mensagem, para, ao 
contrario, saberrnos da sua mensagem oral tudo quanta os disdpulos finalmente reduzirarn 
ao testemunho dos evangelhos. 

A contradii;ao aparente corn a sabedoria tradicional do preceito latino, contradii;ao que 
pode encorajar o descuido da anotai;ao da vida referenciavel, resolve-se corn o entendirnento 
de que o discipulo da forma a percepi;ao a que chegou na data em que decide interrornper, 
com o documento, a criatividade talvez arbitraria da tradii;ao oral. 

Tern interesse insistir neste ponto porque, nas areas da vida rnais desamparadas da 
ajuda divina, parece que os agentes da tradii;ao oral tendern para assegurar a credibilidade do 
relato e a ateni;ao dos audit6rios pelo expediente de rnanterern sem alterai;ao alguns pontos 
de referencia ou frases de reserva, preenchendo corn irnaginosas variantes todo o restante 
espai;o narrativo. 

A interveni;ao da codificai;ao, usando uma escrita, que algurn servidor do verbo decide 
em qualquer data, e urn limite a criatividade futura dos interrnediarios, que de entao em 
diante se querem menos poetas e mais letrados. 

Para evitar a c6lera de Ulisses, o bardo ameai;ado disse: «arrepender-te-as nos tempos 
futuros se tirares a vida ao cantor. 0 meu canto dirige-se sirnultanearnente aos deuses e aos 
homens, ea mim pr6prio instruo, mas e de origem divina a rninha vocai;ao. Para cantar para 
ti ou para um deus». 

0 facto de os rnandamentos serem escritos nas pedras da lei, e todos os grandes 
doutrinadores originarem a codificai;ao do que pregarn, parece todavia uma advertencia que 
nao dispensa o bardo, nem diminuiu a importancia do canto livre, nem impede a variai;ao de 
sentidos de todas as rnensagens, nem amarra a obra cultural que sempre se libertara para 
evoluir longe do criador; mas a advertencia ensina que o tempo e trfbulo, e que a capacidade 
humana de inventar os futuros nao vem acompanhada de igual liberdade de recriar o passado 
ou de ignorar a circunstancia do presente. 
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0 tempo trfbulo exige simultaneamente a preserva<;ao da memona, a percep<;ao da 
conjuntura, e a intui<;ao dos valores, para nao acontecer que se viva e decida fora do tempo. 
Algum evangelista tera algum dia de interromper o bardo, usando qualquer das maneiras d e 
fixar as vers6es, para que a mem6ria do passado nao seja eliminada pela inova<;ao retroactiva. 

Teremos sempre percep<;6es e reinterpreta<;6es variaveis do primeiro elemento de tempo 
trfbulo, que e o patrim6nio da vida acontecida. As contradi<;6es das leituras sao inevitaveis, 
as valora<;6es sempre conflituosas, as propostas de futuro necessariamente plurais, mas tudo 
referido ao incerto fio da mem6ria que tece a unidade dos tres pontos do tempo. E ainda assim 
tudo fragilizado pela natureza da rela<;ao do homem com a vida. Escrevia o Padre Antonio 
Vieira, na Hist6ria do Futuro, submetendo-se a riscos que por entao nao profetizou: «que 
historiador ha ou pode haver, por mais diligente investigador que seja dos sucessos presentes 
ou passados, que nao escreva por informa<;ao? E que informa<;6es ha-de haver que nao vao 
envoltas em muitos erros, ou de ignorancia, ou de malicia? Que historiador houve de tao 
limpo cora<;ao, tao intenso amador da verdade, que o nao inclinasse o respeito, a lisonja, a 
vingan<;a, o 6dio, o amor, ou da sua, ou da alheia na<;ao, ou do seu ou de estranho principe? 
Todas as penas nasceram em came e sangue, e todos na tinta de escrever misturam as cores 
do seu afecto». 
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Devemos a Gilberto Freyre a defini<;ao e uso deste conceito operacional do tempo 
trfbulo, que se afigura de assinalavel utilidade na area das ciencias sociais, e particularmente 
da ciencia politica. Precisamente a revolu<;ao da informa<;ao, que aparece coma uma das mais 
assinalaveis mudan<;as deste seculo, fez crescer a importancia metodol6gica do conceito, por
que a luta pelo poder alargou-se no sentido da mundializa<;ao, e aprofundou-se em termos de 
nao haver praticamente institui<;ao ou celula social em que o acesso a direcc;ao nao seja 
precedido de um contencioso de grnpo, fac<;6es ou personalidades. 

A cenografia dessa luta politica tern uma vertente bardica que da acolhimento a liber
dade incontrolada <lesses contemporaneos anunciadores dos futuros, os candidatos e agentes 
do poder politico, tambem frequentemente inventores do passado. 

0 exame do processo revela que o discurso moderno de interven<;5.o e estruturalmente 
tridimensional, nao obstante a mesma fonte e o mesmo suporte dos 6rgaos institucionais, quer 
no dominio das politicas internas, quer na area das rela<;6es internacionais. 

0 primeiro objectivo estrategico da interven<;ao nessa luta politica, e sempre a captura 
do poder, pelo que o discurso, adaptado a cenografia do regime em vigor, mobiliza imagens 
e motiva<;6es que visam o consentimento e nao se embara<;am de maneira fundamentalista 
com a preserva<;ao da integridade dos factos, do respectivo significado, ou dos valores real
mente envolvidos. Algumas das mais divulgadas e duradoiras tecnicas de captura do poder, 
pelo ou sem consentimento, nao hesitam em adoptar a liberdade de redefinir a documenta<;ao 
hist6rica para recuperar a coerencia retroactiva entre o discurso e os factos da vida das 
comunidades em causa. 

Em vez de aceitarem a prudencia que recomenda nao exceder a mentira razoavel na luta 
pelo poder, procuram diminuir a distancia entre o pregado e os factos usando a expeditiva 
maneira de alterar os registos. 
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Sendo comum referir o processo de radical mudanc;a em curso da ordem internacional, 

a queda do Muro de Berlim em 1989, e apropriado recordar como essa liberdade em relac;ao 

aos factos foi usada durante meio seculo do regime sovietico, que todavia nao manteve o 
exclusivo. 

Logo a seguir a tomada do poder, Lenine publicou um decreto sabre o controlo da 

irnprensa, anunciado como provis6rio para tranquilizar os espiritos. Nos considerandos afir

mava expressamente: «todos sabem que a irnprensa e uma das armas mais poderosas da 

burguesia. No momenta critico em que o nova poder operario e campones tern de consolidar
-se, e impossivel abandonar esta arma, actualmente tao perigosa como as baionetas e as 

metralhadoras nas maos da burguesia». 

Nao obstante proclamac;oes como as de Andre Gide, de 1936, no seu Retour de l'URSS, 
e a confirmac;ao que fez nos Retouches de 1937, a capacidade de monopolizar, mesmo no campo 

dos adversarios externos, o condicionamento das percepc;oes, foi demonstrada em relac;ao ao 
passado hist6rico, ao presente totalitario, e ao futuro ideol6gico, criando uma irnagem eficaz, 

servida por uma cenografia meticulosa. 

Em 24 de Dezembro de 1949, o Comite Central do Partido Comunista da URSS enviou 

uma carta ao Secretario-Geral Estaline, que terminava assim: «Aceita, mestre e guia, nosso 

melhor amigo e nosso companheiro de combate, os nossos ardentes votos de longos anos de 

saude e de trabalho pesado para bem do partido bolchevique, do povo sovietico, para felici
dade dos trabalhadores do mundo inteiro». 

E instrutivo comparar este documento com o Relat6rio que Krouchtchev apresentou em 

1956, no 20.° Congresso do Partido, descrevendo os «erros e abusos» do falecido Secretario

-Geral. Ali concluia que «possuindo um poder ilirnitado, entregava-se ao arbftrio e aniquilava 
as pessoas moralmente e fisicamente. Daqui resultava que ninguem podia expressar a sua 
pr6pria opiniao». 

Todavia, em 1938, o jugoslavo Anton Ciliga publicara um livro intitulado Au Pays du 
Mensonge, onde denunciava, com fraca voz, o concentracionismo sovietico, mas o testemunho, 
vigorosamente atacado pelos donas do poder, parecia destinado ao esquecimento. 

Fruto da amarga experiencia, talvez deva hoje ser considerado indiscutivel, coma a 

primeira medida cautelar da verdade, salvaguardar a futura leitura livre do tempo tribulo, 

abrindo o caminho para um regresso dos homens a autenticidade. 

Quando o regime nazi executava o projecto da «soluc;ao final», destinado a eliminar o 

povo judeu da face da Europa, recorrendo coma de habito a uma cenografia apropriada, nao 

pode organizar defesas eficazes contra o testemunho de Anne Frank, a rapariguita judia cujo 
Diario, recuperado em 1950, permitiu fazer compreender a realidade aqueles que nao a tinham 

vivido nem sabido. Nern o regime pode defender-se do testemunho de Martin Gray vitima em 

Teblinka, o qual, em Au Nom de Taus /es Miens, aparecido em 1971 pela intervenc;ao de Max 

Gallo, dizia: «Charo. Mas nao choro por mim pr6prio. Que sou eu? Um homem ainda vivo. 

Charo por eles, neles, porque sou eles, o seu sofrirnento, a sua vida destruida, este futuro que 
nao conhecerao>). Sempre a fon;a da palavra, ou dita ou escrita, ou na voz do bardo, ou na 

versao do evangelista, ou no registo do cronista, liberta da cenografia que a violenta, que por 

algum tempo, mas nunca para sempre, torna impossivel a percepc;ao autentica do tempo 

tribulo em que todos vivemos e nos consumimos. 
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A experiencia da segunda metade do seculo que esta a findar mostra que a revolU<;ao 
da informac;ao nao alterau os termos de referencia desta questao maior, que e a da autenti

cidade das mensagens, a confiabilidade dos registos, a substituic;ao do real pela cenografia. 
Trata-se sempre da intervenc;ao humana, em regra do poder politico, mas nem sempre 

desse poder, a impor a degenerescencia dos valores orientadores das capacidades tecnicas e 
cientfficas alcanc;adas. 

0 avanc;o das tecnicas da comunicac;ao foi seguramente a causa de uma das revoluc;6es 
globais mais significativas levadas a cabo pela gerac;ao dos homens ainda vivos. De algum 
modo tornou possivel, ou consolidou, porque lhes deu consistencia, todas as restantes mudan
c;as estruturais que deram ao mundialismo a vigencia que no passado tinha sido anunciada 
ou pressentida pelos doutrinadores e prafetas. 

Pela primeira vez, a unidade da terra, e a unidade do genera humano, ultrapassaram 
os patamares do saber geografico e do imperativo etico. A interdependencia e geral, entre os 
povos e os governos, de tal modo que os teatras estrategicos sao todos comunicantes, e os 
factos de cada area convergem na inquietac;ao global, e permanente, de todos e cada um dos 
centras decis6rios, e na consciencia e inteligencia de cada homem. 

0 massacre da prac;a de Tienamen, o desastre humano de Angola, o conflito racial em 
Los Angeles, a simulac;ao de julgamento em Timor, desafiam o mesroo e fundamental senti
mento de justic;a, em todos os homens de todos os meios culturais e geograficos do mundo, 
suscitando certamente reacc;6es desencontradas, mas pravocando um movimento global de 
atitude participante. 

As grandes injustic;as da terra unica para um s6 rebanho humano, designadamente a 
fome, a violencia, a doenc;a, a degradac;ao do ambiente; assim como os interesses comuns, por 
exemplo o mar alto, a Antarctida, o outer-space, as energias nao renovaveis; ou as ameac;as 
maiores, tais como os riscos nucleares, a multiplicac;ao dos arsenais militares, as armas qui
micas e biol6gicas, estao presentes na consciencia etica universal em grande parte porque a 
revoluc;ao da informac;ao tornou possivel despertar simultaneamente a atenc;ao e a inquietac;ao 
da totalidade do rebanho humano. 

Mas novamente a degradac;ao do compramisso da tecnica com a etica, os desenvolvi
mentos a velocidades diferentes das investigac;6es e soluc;6es em cada um <lesses dominios, 

tornam possivel a submissao da opiniao mundial a cenografia gerida por competidores que 
instrumentalizam a opiniao publica. 

0 conflito do Golfo, que mobilizou as forc;as ocidentais contra a agressao do Iraque, deu 
ao mundo a experiencia nova de seguir a batalha nos televisores domesticos. 

Aparentemente terfamos chegado ao ponto mais alto do sonho de Willson, quando viu 
na opiniao publica mundial o tribunal que faltava para assegurar a paz pela justic;a. 

Mas rapidamente se tornou clara que os povos nao tinham sido admitidos a visa.a da 
guerra, porque apenas lhes tinha sido fornecida uma irnagem prafissionalmente organizada; 
e tambem foi clara que o genera humano, desta vez, tinha sido unificado na condic;ao de 
audiencia passiva de urna grande catedra, sern distinc;ao de rac;as, de culturas, ou de crenc;as. 

Os novos bardos informam e doutrinam a uma velocidade que ultrapassa a capacidade 
normal da memorizac;ao critica dos ouvintes, o que, quando e possivel ter um rara intervalo 
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da vida conversada dos classicos, faz duvidar da capacidade dessa catedra ter disposto do 
tempo minirno necessario a detec<;ao, a compara<;ao, a selec<;ao, e a racionaliza<;ao do caudal 
de noticias debitadas. 

Nao se trata ja e apenas do risco de falsear a percep<;ao dos actos individuais, porque 
estao frequentemente em causa a imagem, a integridade, a aci;ao de povos, de paises, de 
organiza<;oes internacionais. 

E significativo que, finda a guerra fria, e desmantelado o Pacto de Vars6via, um dos 
seminarios da NATO que ganhou em revelo e importancia internacionais foi justamente o que 
lidou com a opiniao publica. No ano de 1993, o Seminario de Bruxelas teve a especificidade 
de assurnir que a mundializai;ao da catedra informativa corresponde a mundializai;ao do 

fen6meno da opiniao publica. 
Por isso, e pela primeira vez, foram convidados especialistas da Europa central e orien

tal, assim coma da Comunidade de Estados Independentes (CEI), para acompanharem os 
tradicionais representantes dos aliados. 

Os responsaveis trataram de colocar tres questoes: «percepi;ao publica dos riscos para 
a seguran<;a internacional; imagem da NATO no ocidente e no leste; atitude do publico em 

relai;ao aos riscos devidos as armas nucleares». 
A transformai;ao da popula<;ao mundial em audiencia de uma catedra informativa, 

regida por uma nova especie de bardos, frequentemente em name de ignorados profetas, 
corresponde uma cenografia mundializada e amea<;adora pela eficacia demonstrada no sentido 
de tornar impossivel uma percep<;ao confiavel dos factos, das decisoes, dos objectivos e dos 
valores em debate e confronto. 

Algum dia, uma replica do Relat6rio ao XX Congresso dos Sovieticos abre carninho a 
verdade guardada nos arquivos, nas mem6rias ineditas, nas confissoes anotadas pelos novos 
confessores que sao os investigadores da hist6ria do presente. 

Pode fazer-se a guerra em nome das grandes liberdades e do ideal da democracia 
mundializada; pode mobilizar-se o espirito de sacrificio de dezenas de povos e de Estados 
para colocar um ponto final nos crimes contra a humanidade; e possivel criar a imagem do 
mal absoluto colada ao adversario existencial que se pretende reduzido a rendi<;ao incondi
cional: a cenografia nao impede que um dia, inevitavelmente, venha a explodir na consciencia 
universal a verdade das experiencias met6dicas, fria, e irnplacavelmente levadas a cabo uti
lizando seres humanos inconscientes da instrumentalizai;ao brutal a que foram submetidos, 

para duvidosamente enriquecer os conhecimentos sobre a energia at6rnica. 
A preservai;ao da mem6ria, a palavra recolhida e abrigada das agressoes da cenografia, 

proc~ram tenazmente a abertura, que sempre encontram, para repor a implacavel verdade, 
com o rnisterio de que, por regra, a justi<;a nao pode ser reposta. 
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A mundializa<;ao dos interesses da humanidade, que parece chegar neste seculo ao 
ponto omega terrestre de Chardin, agudizou todas estas questoes, sobretudo em rela<;ao aos 
pequenos Estados e pequenas comunidades, que conseguem um acesso dificil e fragil aos 
mecanismos da cenografia politica. 
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0 direito a imagem nao pode ser recusado apenas aos homens enquanto pessoas, 
· tambem e um direito que nao pode ser recusado a cada povo nesta situac;ao de interdepen

dencia global. A questao da percepc;ao redproca, que ajudou a tornar doloroso o processo 
lento do encontro das etnias e culturas diferentes, e inevitavelmente diaria e multipla em vista 
da estrutura da comunidade internacional. 

A experiencia dos blocos, a guerra por procurac;ao, os povos tornados dispensaveis ou 
esquecidos, tudo revela a importancia da imagem, dos condicionantes ex6genos da percepc;ao 
redproca, e o permanente risco de agressao a mem6ria exacta que integra o tempo tribulo da 
nossa vida individual e comunitaria. 

Este problema deve inquietar sobretudo as pequenas comunidades estaduais cujo esta
tuto e sempre posto em causa nas epocas de grande revisao da ordem internacional. 

Tern ele certamente muito que ver com os interesses fundamentais dos portugueses, 
cujo tempo tribulo tern andado exposto a desafios que simultaneamente desvirtuarn eventual
mente o passado, obrigam a rever a medida da capacidade soberana de decidir, afectarn a 
formulac;ao de um novo conceito estrategico nacional. 

A hist6ria de uma acc;ao que, sem rejeitar o passivo, deu contributos notaveis para a 
actual unidade do mundo, tern de confrontar-se corn cenografias ideol6gicas que servem 
habitualmente interesses de poderes dominantes . . 

Urna area cultural, de dirnensao rnulticontinental, e da qual a soberania foi retirando, 
com maiores ou menores acidentes, ate ao programado ponto final de 1999 em Macau, e 
objecto da intervenc;ao de Estados e organizac;6es poderosas, claramente animados pelo pro
p6sito de estabelecer zonas de influencia, e de impedir que a derrubada estrutura imperial 
possa dar lugar a nova reorganizac;ao do convivio de todos os povos que criaram raizes 
comuns, independentemente da etnia, da cultura originaria, ou das crenc;as. 

E todavia a experiencia ensina que esses povos regressarao inevitavelmente as raizes, 
e que muita da renovac;ao dos nacionalismos que se agitam nas areas onde vigorararn outros 
imperios, e uma redescoberta das raizes a partir da mobilizac;ao da mem6ria. 

Preservar a mem6ria desta vasta comunidade de povos e culturas, que pela maior parte 
a confiavam antes apenas a palavra, e um servic;o indispensavel que tera recompensa nos 
progressos da cooperac;ao pacffica e criativa dentro das norrnas da nova ordem em progresso. 

Salvaguardar os arquivos de Macau, nessa area onde o poder dominante recusara em 
regra admitir que a presenc;a ocidental faz parte do seu patrim6nio hist6rico e cultural; 
preservar os arquivos da India, onde a potencia dominante nao parece recusar assumir 
nenhuma contribuic;ao externa; garantir aos povos de Africa o acesso a mem6ria de um 
passado que lhes pertence, mas que esta a guarda das instituic;oes portuguesas e com elas 
terao de cooperar; evitar que o desencontro das mem6rias anime leituras infundadamente 
incompativeis das historiografias portuguesa e brasileira - sao exemplos de quest6es que 
exigem uma clara estrategia cultural, para alem das quest6es maiores da preservac;ao da 
identidade, que inquieta perifericamente todos os paises europeus, especialmente os mais 
empenhados na construc;ao de uma unidade politica europeia. 

Naturalmente, a questao da lingua e inseparavel destas inquietac;oes, e de novo insis
timos na urgencia de organizar um verdadeiro Instituto Internacional da Lingua Portuguesa. 
Sao milh6es de seres humanos que a usam, sem esquecer Nossa Senhora de Fatima que 
tambem falou em Portugues. Mas justamente porque e de todos, e queremos que todos a 
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considerem como sua, e queremos que nenhum ceda a tenta<;ao de mudar a lingua oficial do 
seu pais, e que nao devemos deixar a iniciativas de outros, s6 porque nos atrasamos, a 
chamada de todos a participa<;ao na responsabilidade de defender esse patrim6nio comum. 
Deste vosso Congresso vai certamente sair refor<;ada a vontade de agir com presteza, porque 
a unica coisa que verdadeiramente podemos fazer com o tempo, e nao o perder. 




