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RELIGIÃO E MODERNIDADE
As tensões entre religião e modernidade, entre fé e razão, constituem um
dos pontos nodais no desenvolvimento da sociedade, da Igreja e da cultura
brasileira contemporâneas. Não obstante a diversidade de avaliações a
esse respeito, pode-se dizer que no decorrer do século XX a Igreja Católica
abandonou
gradativamente
sua reticência
ao avanço indelével
da
rnodernidade, atitude que assumira ao pressentir que a emancipação da
razão entraria em linha de choque com o domínio até então exercido pela
esfera religiosa. Deixando - sendo levada a deixar - a direção moral da
sociedade, ela veio a disputar a orientação da vida individual e coletiva no
próprio terreno da modernidade, valendo-se para isso dos seus parâmetros
e da sua linquaqern.? - Particularmente no pós-guerra, a Igreja rompe seu
isolamento e assume, reportando-se para isso a sua própria doutrina, um
papel ativo no desenvolvimento da sociedade nacional. Com esse fim, busca
novas formas de ação, sem pejo em ter no Estado um mediador, no intuito
de disputar a condução das massas e contrapor-se às ideologias seculares
e laicizantes. O Concílio Vaticano 11,com seus desdobramentos na América
Latina, dará um novo e decisivo impulso à instauração da Igreja moderna.
Como se sabe, a renovação ensejada por João XXIII reposicionou a Igreja na
concretude do mundo contemporâneo, de modo que aí estivesse como
verdadeiro sal da terra, e abriu a reflexão católica ao saber gerado além de
suas fronteiras, a fim de que a Igreja cumprisse com maior perfeição a sua
missão de luz do mundo.
A emergência da esquerda católica, da teologia da libertação e das
pastorais populares específicas pode ser entendida como uma extensão
desse movimento da Igreja pós-conciliar. No Brasil, tais correntes foram
alimentadas conjunturalmente
pelo perfil ideológico e pela prática do
regime autoritário, manifestamente
incompatíveis
com a doutrina da
Igreja. Mais importante contudo é observar que, se a nova alternativa
1 Doutor em Sociologia. Professor e pesquisador (CEDOPE - Centro de Documentação e Pesquisa)
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS.
2 Cf V. PAIV A. Teses sobre a Igreja moderna no Brasil. Religião e Sociedade.
II(1), abril
1984,
77-90.
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social e eclesial então proposta não teve um caráter regressivo, é porque
sua formulação se deu dentro de novos marcos, num momento em que a
Igreja já assimilara pautas de entendimento tipicamente modernas, a
exemplo sobretudo dos ideais democráticos e da própria idéia de
modernização. É a partir desse terreno que o pensamento católico,
teológico, doutrinal e pastoral, intervirá doravante na discussão das
grandes questões sociais. A teologia
da libertação
pontificou
na
incorporação do saber científico e das ideologias críticas, entendendo-as
como um mediação analítica indispensável e como a expressão moderna da
orientação geral contida na doutrina da Igreja.
Essa nova produção religiosa encontra-se em continuidade e em ruptura
com a tradição católica. Em continuidade, porque traz consigo a doutrina e
o magistério da Igreja e porque, embora recuse a concepção suprahistórica da instituição, que considera essa última exclusivamente em
referência ao transcendente, não se desvincula da visão da Igreja enquanto
portadora de uma verdade fundamental e de uma missão divina que, para
além das contingências, estaria cumprindo-se no decurso da história. Em
ruptura, porque essa nova produção religiosa revigora a crítica ao
capitalismo,
herdada
da
tradição
católica,
radicalizando-a
e
modernizando-a:3 a teologia da libertação ultrapassa a sanção moral do
capitalismo e empreende uma análise econômica que rejeita esse sistema
em razão de sua lógica intrínseca de expropriação do trabalho; ela acentua
o conceito de justiça social, em substituição ao de caridade; renunciando
ao simplismo de uma apologia do passado, aponta para o futuro e propõe
uma utopia progressiva;4
por fim, apartando-se
das pretensões
totalizantes do religioso, introduz uma distinção entre as esferas da
religião e da política que reconhece a essa última uma natureza própria e
uma relativa autonomia.
A pastoral rural pós-conciliar preconizada pela Comissão Pastoral da
Terra constitui um caso exemplar dessas mudanças: no lugar de sindicatos
e de movimentos cristãos, quer-se os trabalhadores cristãos participando
dos movimentos e dos sindicatos, atuando no terreno da política e da
economia, apropriando-se
dos instrumentos
materiais e intelectuais
modernos para tomar a si a gestão da vida social. Ao colocar essa
complementaridade
entre o religioso
e o político
no cerne da
evangelização, a teologia da libertação leva ao extremo uma nova
perspectiva de articulação entre fé e razão, não apenas politizando a fé,
mas racionalizando-a, isto é, tomando a razão secular como fundamento

__

3 Seguimos M. LOWY In Le catholícísme latíno-amérícaín radicalísé. Une analyse sociologique de
Ia théologie de Ia libération. lettre Temps Présent, 344-5, 1987, 10-17.
4 J. SEGUY. La socíalisation utopíque aux valeurs. Archives Européennes de Sociologie,
~ __
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Essa modernização
do pensamento
católico
a rigor
não passou
desapercebida, ainda que poucas vezes tenha sido colocada nesses termos.
Bem menor atenção se deu contudo ao fato de que os agentes pastorais
imbuídos desse espírito desempenhariam fatalmente um papel de agentes
de modernização em meio popular. Há aqui um problema de fundo: a relação
entre evangelização e modernidade apenas recente e incipientemente tem
preocupado os meios teológicos e pastorais latino-americanos.
Como bem
demonstra M. Azevedo,5 o valor atribuído desde Medellín à aproximação
com o povo, na perspectiva evangélica de libertação do homem e de
transformação
da sociedade,
deixou em segundo plano, quando não
totalmente à sombra, os desafios colocados pela modernidade no plano
cultural. Tratar-se-ia, segundo as vozes correntes de um problema restrito
às minorias favorecidas, afetadas na exata proporção em que assumem o
modo capitalista de ser, cuja influência seria barrada e progressivamente
anulada pela construção de uma sociedade alternativa a partir do povo.
A meu ver, identificar
a modernidade
a um corolário
exclusivo
do
capitalismo e da sociedade liberal-burguesa
leva-nos quase fatalmente a
reduzi-Ia a uma emanação ideológica e a ignorá-Ia como um processo de
transformação
cultural
que tende a se generalizar
na sociedade.
Transformação
que, como pretendo demonstrar,
inclui os segmentos
populares concernidos pela pastoral libertadora, em decorrência não de
uma referência explícita à sociedade moderna ou de um perfil moderno
eventualmente exibido pelos agentes, mas do grau de racionalização e dos
efeitos racionalizantes
contidos
nos conteúdos
e nos procedimentos
daquela nova forma de evangelização.
Desejo evidenciar
nesse trabalho, primeiramente,
que o problema da
modernidade não pode ser descartado por uma razão essencial: ele aparece
em resultado do trabalho de evangelização
que tem como diretrizes a
transformação social e o popular, ou seja, ele é trazido. pela consciência
popular gerada pela pastoral de libertação. Para demonstrar essa tese,
retomarei alguns elementos da análise que há alguns anos venho fazendo da
prática da pastoral da terra junto aos agricultores sem terra do Rio Grande
do Sul.6 A presença e ação sistemática da pastoral da terra em muito

5 M. AZEVEDO. Modernidade e evangelização. Uma reflexão a partir da América Latina. Síntese
Nova Fase, 47, 1989, 51-66.
6 Um estudo exploratório encontra-se em L. GAIGER. Agentes religiosos e camponeses sem
terra no sul do Brasil. Quadro de interpretação
sociológica.
Petrópolis, Vozes,
1987. A versão completa do que apresentamos aqui está em L. GAIGER. Culture, religion et
praxis
socio-politique.
La pastorale
de libération
et le Mouvement
des
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explicam o pioneirismo e o crescimento do Movimentos dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) no campo meridional. Não somente a pastoral
estimulou a inserção dos sem terra numa praxis histórica, ela mesma
racionalizadora,
como também agiu enquanto fator de racionalização,
gerando uma consciência religiosa na qual a fé, à exemplo do homem e do
mundo, é objeto de interrogações e de uma pretensão à inteligibilidade.
Por outro lado, embora a religião cumpra um papel impulsionador
direcionador do encontro dos sem terra com os parâmetros modernos

e
da

sociedade, as relações entre religião e modernidade são ambivalentes e
suscitam questões
e desafios para a prática pastoral,
por ora não
resolvidos. O segundo objetivo desse trabalho consiste em mostrar que a
praxis religiosa de libertação, consubstanciada na interação entre agentes
e trabalhadores rurais, comporta elementos de entrave ao desenvolvimento
da razão moderna. Na medida em que essa praxis gera um interpenetração
acentuada das linguagens e das práticas relativas aos campos religioso,
político e econômico, engendra-se uma sobreposição de umas sobre outras,
contrariamente
à tendência
da racionalidade
moderna
em buscar
causalidades distintas e a definir a orientação das condutas segundo a
esfera em questão. Manifesta-se
nesses momentos a preeminência
de
elementos religiosos herdados do catolicismo pré-moderno, em afinidade
com a mentalidade típica do meio camponês, cuja pretensão totalizante
colide com as mediações por meio das quais o pensamento moderno procura
elaborar racionalmente os seus sistemas de ação.

I I

MODERNIDADE

E RACIONALIZAÇÃO

o

conceito de modernidade
encontra-se
entre os mais ambíguos e
controversos. Convém por isso deixar claro em que acepção ele será aqui
considerado e como servirá de eixo para a análise proposta, visto que,
ademais,
a complexidade
do tema obriga-nos
a adotar um recorte
determinado.
Como já apontamos, há quem rejeite o conceito de modernidade
por
identificá-Io
ao sistema
sócio-econômico
em cuja
dominância
a
modernidade se desenvolveu historicamente no Ocidente. Modernidade seria
apenas um nome pomposo e enganosamente
simpático a esconder a
verdadeira
face da civilização
capitalista:
aquela da exploração
dos
trabalhadores,
do imperialismo,
das guerras e da desumanização.
Há
também quem critique a modernidade tendo em vista os seus efeitos
maléficos: desintegração comunitária, massificação, secularização, etc. Há
Travãilléurs Ruraux Sans-terré ãu Sud du Brésil. Tese de Doutorado érn Sociologia,
Universtté Catholique de Louvain, 1991.

ainda quem erija uma crftica à razão moderna" ao domfnio da razão
totalizante e aos pilares do pensamento social moderno, expresso nas
idéias de progresso, eficácia, classes, emancipação, etc. Há por fim quem
entenda a modernidade como um projeto inacabado, considerando-o contudo
como o referencial a partir do qual é possfvel pensar o desenvolvimento da
humanidade.?
A redução da modernidade
insustentável.
Quanto mais

ao programa liberal-burguês
não seja porque, enquanto

parece-me
movimento

emancipatório das potencialidades humanas, a modernidade supera o
pensamento de Voltaire e encontra a dimensão social e libertária de
Rousseau, dos socialistas utópicos, do marxismo e dos democratas pósmarxístas. Há contudo uma razão mais fundamental: enquanto realidade
cultural, relacionada a uma transformação das representações, valores e
esquemas mentais subjacentes ao comportamento dos grupos humanos, a
modernidade constitui um processo macro-histórico, desencadeado por
mecanismos econômicos, políticos e propriamente culturais presentes em
diversas formações sociais contemporâneas, capitalistas ou não. Não quis
o socialismo, no fim das contas, adentrar um novo umbral da humanidade
radicalizando
o ideário moderno, estendendo as suas conquistas à
totalidade dos cidadãos?
A forma como cada grupo social entra em contato com a modernidade por
certo varia, estando claro que às classes subalternas é via de regra
reservado um misto de integração subordinada (via desmonte de sua
cultura e introjeção de novos sentidos e modelos de ação) e de exclusão.
Contudo, avaliar a modernidade com ênfase nos aspectos nefastos
observáveis nas sociedades onde ela criou raizes, se bem nos alerte para a
ambivalência dos padrões de vida gerados sob sua égide, pode impedir-nos
de ver, sob pena de anacronismo, que não há debate atual sobre formas de
vida que não seja em última análise uma discussão sobre modelos
modernos de sociedade, sobre alternativas que contemplem, ainda que de
uma forma crítica, as aquisições da razão moderna.8
No que concerne à trajetória cultural dos sem terra, caberá resguardar-nos
de uma visão pré-concebída
e valorativa da modernização do seu
pensamento. Não será todavia possível desconhecer que a racionalização
representa um trunfo para esses atores sociais, visto que ganllam com ela

7 Sobre essas posições ver J. BRUNNER. Los debates sobre Ia modernidad y el futuro de América
Latina In G. MARTNER (coord). Disenos para el cambio. Caracas, Nueva Sociedad, 1987.
8 Concordamos inteiramente com M. Azevedo, quando diz que "não há muito futuro nos
movimentos orientados para um retrocesso sociológico-histórico a estruturas não-modernas
significativas e bem sucedidas em outros tempos." Op. cít.. p. 72.
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uma maior capacidade
estratégias

eficazes

de agir sobre a sociedade,

de traçar e implementar

na defesa dos seus interesses.

Não fosse o empobrecimento semântico imposto ao termo modernização,
que é entendido
comummente
como sinônimo de progresso técnicocientífico e material, progresso que seria ademais apanágio da economia
capitalista,
conviria tomá-to
aqui simplesmente
como o processo de
disseminação da modernidade. A fim porém de evitar mal-entendidos,
e
aproveitando para ganhar em nuances, prefiro seguir V. Lechner e vincular
a modernização
ao desenvolvimento
da racionalidade
instrumental,
identificando a modernidade, por sua vez, antes à racionalidade normativa,
relativa à "autodeterminação
política" e à "autonomia moral".9 Trata-se de
uma unidade bí-polar, que nos permite interpretar o subdesenvolvimento
latino-americano
como o resultado
de um modelo de modernização
implementado
sem uma presença
equiparável
da modernidade.
A
modernização em nosso continente se tem reduzido à busca de avanços
materiais por meio de políticas imediatistas, voluntaristas e excludentes,
aplicadas autocraticamente pelas elites. Como lembra R. Faoro, a soberania
popular tem sido "deixada à margem pelos promotores da modernização (...)
A sociedade

brasileira foi apenas depositária,

nunca o fator desencadeante

do gesto modernizador".10
Nesse sentido, a constituição
dos sem terra como sujeitos modernos
significa
a construção
teórico-prática,
cultural
e política,
de uma
alternativa à exclusão, à participação dependente reservada às classes
populares pelo processo de modernização,
processo que constitui no
contexto
antes mencionado,
um arremedo
falacioso
e perverso
da
modernidade.
Feitas essas considerações,
acrescento
ainda que interessa aqui, em
particular, uma faceta da modernidade, qual seja o desenvolvimento
da
razão moderna e a racionalização da ação prática. A racionalização da
conduta
está intimamente
ligada,
enquanto
meio e condição
de
possibilidade,
a uma
sane
de
transformações
sócio-culturais
características do desenvolvimento contemporâneo, consubstanciais com a
modernidade:
a desintegração
da visão holista da existência
e das
referências globalizantes; a secularização, pela qual o religioso perde a
primazia como elemento fundante do social; a autonomização das esferas
da vida, com o conseqüente pluralismo cultural; o fim das tutelas e o
desenvolvimento
paralelo do ideário democrático e da organização legale a modernização são compatíveis? O desafio da democracia latinoamericana. Lua Nova, 21, out. 1990, p. 73-4.
10 Palestra no Instituto de Estudos Avançados da USP, em 31/04/92. Citado pela revista Isto É,
n. 1175, de 08/05/92, p, 28·9.

9 N. LECHNER. A modernidade
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burocráHca; a promoção
responsabilidade.

do indivíduo;

a passagem

a uma ética

de

Reportando-nos a M. Weber, é possível afirmar que uma ação é tão mais
racional quanto mais: a) tenha pretensão de validez e eficácia, com base
em argumentos propostos e apreensíveis pela raz.ão; b) comporte uma
atitude reflexiva e um objetivo de inteligibilidade; c) aspire a um domínio
objetivo da realidade e sobreponha o dado racional às exigências da
tradição e à impulsão afetiva.11 Ainda que a racionalidade no sentido
weberiano seja o mais seguido entendida como uma qualidade da ação, não
é menos verdade que a escolha da ação e dos meios correspondentes
repousa em critérios interiorizados pelo indivíduo. Nesse sentido, as três
características da ação racional que acabamos de enumerar confluem para
uma exigência básica: a presença de um sujeito a quem, pelo uso da razão,
o mundo apareça como um objeto cognoscível, controlável e passível de
transformação.
Centrarei grande parte da análise nesse aspecto. Ele tem uma relação
direta com um dos critérios fundamentais com que M. Weber procurou
avaliar o efeito racionalizado r das religiões: a existência de um vínculo
entre a religião e a vida intramundana, por meio do qual aquela suscita e
orienta uma conduta metódica com vistas a certos fins. Em outras
palavras, interessava-lhe o grau de coerência sistemática que a religião
imprime à relação entre Deus e o mundo, relação que, passando pelo
sujeito, se traduza numa ética frente ao mundo.

III

DA RELIGIÃO

À PRAXIS HISTORICA

Estudos sobre as lutas no campo já demonstraram que a praxis religiosa de
libertação, resultante do encontro entre os agentes de pastoral e os
agricultores sem terra, veio a legitimar a opção de luta, pela terra e sobre
a terra.12 Desejo enfatizar aqui que, assim fazendo, a religião estimulou a
inserção desses trabalhadores numa praxis histórica, segundo uma lógica
de domínio das suas condições de existência que acarretará mudanças
culturais no sentido da racionalização.

o

impasse vivido pelos sem terra no momento em que se defrontam com a
alternativa de ação proposta pelo MST não se explica principalmente pelo

Para uma interpretação nesse sentido, ver J. HABERMAS. Teoría de Ia accion
comunicativa. Tomo I: Racionalidad de Ia acción y racionalízación social. Madrid, Taurus,
1987.
12 Cf L. GAIGER, op. cit. e C. GRZYBOWSKI. Caminhos e descaminhos dos movimentos
sociais no campo. Petrópolis, Vozes, 1987.
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seu suposto conformismo ou incapacidade de rejeitar criticamente a ordem
I

vigente. A barreira maior, do ponto de vista de suas disposições, é passar
da atitude de insatisfação e de queixa ao sentimento de esperança, de
crença na possibilidade de mudança por via da ação coletiva conflitual.
Nesse terreno a pedagogia da pastoral da terra foi magistral. 13 Ela
conseguiu não somente levar os sem terra para a tuta, colocando-os em
contato com a economia e a política, mas produziu uma militância
aguerrida, portadora de uma religiosidade nova, intrinsecamente vinculada
ao engajamento sócio-político.
Vale ressaltar que essa ênfase no
engajamento não se resume apenas a um redimensionamento
das
implicações sociais de um sentido religioso já posto. A religião encarnada
pelos sem terra vai além de uma aplicação da doutrina oficial da Igreja.
Ela comporta uma nova produção de significações e expressões simbólicas,
que se constituem com base numa teologia que faz do engajamento social o
eixo central da vida crtstã.iUma vez na luta, e na medida em que nela persistir, o sem terra "descobre"
a política e a própria sociedade como um campo de ação ao seu alcance. Ao
mesmo tempo, começa a perceber a complexidade da ação coletiva, vê-se
obrigado a refletir sobre as estratégias, assimila as ideologias, os
conceitos e as pautas de ação difundidas por inúmeras organizações de
assessoria, sindicais, políticas, etc. Fato extremamente relevante, essa
abertura a novas referências provoca uma relativização concomitante do
religioso,15 mesmo porque a insegurança material, fonte até então
primordial da relação ao sagrado, mostra-se superável pelas realizações
do MST, para as quais importa a organização e a clareza política.
A continuidade da luta nos assentamentos valoriza o coletivo e torna o
incremento da produção um dos pilares do êxito econômico e político. O
trabalhador é instado a passar de uma lógica de reprodução simples à
lógica de reprodução ampliada, a negociar seus interesses com as demais
forças econômicas, a entrar num regime de previsão, assumindo os custos
e os riscos inerentes à acumulação. Para tanto, faz-se necessário calcular,
planejar, dividir tarefas e funções, o que valoriza a competência técnica e
leva a que a responsabilidade face às exigências funcionais da organização
13 Não há espaço aqui para desenvolver

esse aspecto. Um trabalho será publicado brevemente na
Revista Estudos Leopoldenses, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
14 Vale lembrar que a doutrina social da Igreja em relação ao mundo rural é bem anterior ao
último concílio. Sua aplicação não significa portanto uma mudança de fundo, isto é, da base
teológica explícita ou implícita que, uma vez modificada, pode trazer a longo prazo
conseqüências bem maiores para as posições a a unidade da Igreja. Fato que explica, a meu ver,
que o Vaticano tenha esposado a causa da reforma agrária na América Latina ao mesmo tempo em
que desautorizava e combatia a teologia inspirada, justamente, das lutas camponesas e
indígenas.
15 Fizemos uma análise específica desse processo no trabalho Pastoral de libertação e
deslocamento
do ref'erencial religioso nas classes populares,
a ser publicado
possivelmente na Revista Religião e Sociedade.
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venha quebrar a normatividade
meio camponês.

imposta pela moral interpessoal típica do

À medida que o engajamento nas lutas socrais aprofunda-se e diversificase,16 o desafio maior dos agricultores desloca-se para o controle de um
ambiente econômico, político e cultural marcado pela instabilidade. Isso
em decorrência da progressiva reinserção social desses trabalhadores e da
dinâmica própria da ação coletiva. É preciso inovar e consolidar, protestar
e consentir,
obstinar-se
e transigir,
em razão do que torna-se
imprescindível ter critérios claros e flexíveis, capazes de sustentar um
senso crítico e uma postura ética ao nível do indivíduo. O militante do MST
vive um cotidiano de interrogações. Convencido de que não há respostas
prontas, percebendo que lhe é indispensável justificar seus passos, a si e
aos outros, não lhe resta outra alternativa senão fundamentar sua conduta,
cada vez mais, na razão.17
Como podemos interpretar esse movimento do ponto de vista do que se
passa na sociedade? Por um lado, ele é uma antecipação, em pequena
escala mas num ritmo acelerado, de transformações mais gerais que
perpassam a sociedade brasileira - de forma extremamente desigual, devese dizer - e que podemos caracterizar como um processo de transição
cultural.l'' impulsionado
pela modernização.
Trata-se, em suma, da
passagem de formas "tradicionais" de pensamento, próprias de sistemas de
vida orientados prioritariamente pela busca de estabilidade e pela fixação
dos parâmetros da normatividade social, para formas "modernas", próprias
de modos de vida pautados pela renovação constante de suas condições de
existência e de seus padrões de entendtmento.Í''
Por outro lado, não estamos diante de uma simples integração à marcha
atual da sociedade. O desenvolvimento simultâneo de uma identidade de
classe, de uma aspiração à participação livre e autônoma, de uma noção de
progresso vinculada ao exercício da cidadania, nos permite falar de uma
integração crítica dos trabalhadores rurais. Em outras palavras, os sem
terra assimilam e passam a utilizar a razão moderna para combater o
16 Após organizarem-se minimamente na nova terra, os assentados geralmente começam a
participar de uma série de lutas, no campo sindical, da saúde, do cooperativismo, etc.
17 Refiro-me obviamente a um dos itinerários observados no contexto das lutas pela terra,
àquele que reflete com maior perfeição o impacto cultural da praxis coletiva. Não é possível
considerar aqui a heterogeneidade cultural dos sem terra, responsável pela escolha de caminhos
diferentes durante a luta e que, na verdade, tende a ampliar-se no interior do MST,
principalmente em função das diferenças entre a base e a liderança em termos de participação.
18 O conceito é retomado do M. Godelier. Ver F. HOUTART e G. LEMERCINIER. Cu/ture et
transition: /e cas du Nicaragua. Sociologie et Sociétés, XXII(1), 1990, 127-142.
19 A análise dos dados empíricos evidencia que os agricultores em maior afinidade com a
racíonaltdade moderna $~9, nas $I)~$ experiências anteriores à 11)1~pela terra, 0$ menos
cestavorecícos. QS Que tiveram urna participação minimamente bem suceoica no Quadro das

relações sociais desenvolvidas no bOlO de um capitalismo em expansão.
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lncdjn cd rnbhdc_cd bnmrsqtàcndl mnld cn oqnpqdrrn d c_ lncdqmhc_cd.
Arrhl
e_zdmcn) hmrdqdl-rd mtl
oqnbdrrn cd bnmrsqtÉÇn dedshu_ c_
lncdqmhc_cd d cd _tsnbnmrsqtÉÇn bnln rtidhsnr nodq_msdr cdrrd o_s_l_q
ghrsáqhbn.
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Vhlnr ptd _ oqdcnlhmÃmbh_ c_r qdedqÍmbh_rqdjhfhnr_r m_ drsqtstq_ cd
odmr_ldmsn cnr rdl
sdqq_ drsÀ m_ q_zÇn hmudqr_ cn fq_t cd rt_
sq_mrenql_ÉÇnmn rdmshcn_pth _onms_cn. NÇn nars_msd n dedhsnlnahjhz_cnq
c_ oq_whr qdjhfhnr_ cd jhadqs_ÉÇnd n o_odj cd cdrs_ptd _rrtlhcn
odjn
rhlanjhrln
qdjhfhnrn) lncdqmhz_ÉÇn d rdbtj_qhz_ÉÇn _mc_l itms_r. T_j
bnmrs_s_ÉÇnoncd jdu_q-mnr _n dqqn cd hl_fhm_q ptd) z o_qsd drrd dedhsncd
hlotjrÇn hmhbh_j)
nr bnmsdçcnr mnunr sq_zhcnr odj_ sdnjnfh_ c_ jhadqs_ÉÇn
ehb_qh_l · l_qfdl
cn lnuhldmsn cd q_bhnm_jhz_ÉÇn.
Bdl _n bnmsqÀqhn)
_
hmbhcÍmbh_
c_ sdnjnfh_ c_ jhadqs_ÉÇn)
dl uÀqhnr_rodbsnr) rd cÀ mn rdmshcn
c_ q_bhnm_jhz_ÉÇn
cn odmr_ldmsn cnr sq_a_jg_cnqdr qtq_hr.
El oqhldhqn jtf_q) _ _rrhfm_ÉÇn cd rdmshcn ptd _ mnu_ oq_whr qdjhfhnr_
nodq_ oqnlnud) mn rdt bnmitmsn) tl_
bnmbdoÉÇncn gnldl
bnln rtidhsn
q_bhnm_jd bqàshbn
cd rdt onquhq.Euhcdmbh_l-mnnr bnmsdçcnr etmc_msdr c_
sdnjnfh_ c_ jhadqs_ÉÇn)ptd hmunb_l) rdl
dwbdÉÇn) _ chldmrÇn rábhnghrsáqhb_cn rdq gtl_mn d rtajhmg_l _r uhqstcdr cn gnldl
o_q_ _oqnoqh_qrd cn rdt cdrshmn.Cnln r_jhdms_M. Lãvx) o_rr_-rd cn !onaqd!) naidsn cd
b_qhc_cd)_n !onun cd Ddtr!) oqns_fnmhrs_cd rt_ jhadqs_ÉÇn.1.A dldqfÍmbh_
cn rtidhsn qnlod bnl _ _shstcd o_rrhu_) cd drodq_) sàohb_c_ qdjhfhnrhc_cd
_msdqhnqcnr rdl
sdqq_) d hft_jldmsd
bnl
n b_qÀsdq drsÀshbn c_
qdoqdrdms_ÉÇn _n ldrln
sdlon
lds_-rnbh_j
d m_stq_j c_ nqcdl
bnmrshstàc_.Ar qdj_Éãdr rnbh_hr _aqdl-rd · bnmrbhÍmbh_)oqnunb_l-m_ _n
chrbdqmhldmsnd _n cnlàmhn hmsdjdbst_jcn ltmcn.
O sq_a_jg_cnq qtq_j Ê
bg_l_cn _ dmsq_qm_ onrrd c_ rnbhdc_cd) _ sq_mrenqlÀ-I_) _ dmb_q_qbnl
anmr njgnr _ ltc_mÉ_) _ rdmshq-rdqdronmrÀudj odjn cdrshmnc_ gtl_mhc_cd.
~ bnmstcn _n màudj cnr uàmbtjnr dmsqd uhc_ drohqhst_j) rnaqduhuÍmbh_
l_sdqh_h d oqnsdrsn ptd _ o_rsnq_j cd jhadqs_ÉÇn dmbnmsq_ tl
cnr
djdldmsnr oqhmbho_hr
c_ lncdqmhc_cd d c_ bnmcts_ q_bhnm_j)pt_j rdi_ _
hcÊh_ cd oqnfqdrrn. A bqàshb_c_ lncdqmhz_ÉÇn b_ohs_jhrs_)mn bnmsdwsn
rnbh_j dl ptdrsÇn) sdl _ udq _msdr bnl _ dwsq_ÉÇnd _ _oqnoqh_ÉÇn
oqhu_c_
cn rnaqd-sq_a_jgncn ptd bnl tl_ bnmcdm_ÉÇnc_ oqnbtq_ d cn trteqtsn cnr
admr l_sdqh_hr. A lnahjhz_ÉÇn Ê _rrhl
mdbdrrÀqh_ o_q_ onq ehl z
cdodmcÍmbh_)o_q_ hmudqsdq
_ jáfhb_ cd tl rhrsdl_ ptd !bnjnb_ _ lÀpthm_ _
1.

M. LOWY)
t

nn.
-

bhs.

00
rdquhÉncn gnldl!.

Sd c_ Tdqq_ Pqnldshc_ drodq_-rd _ _atmcÃmbh_)mÇn gÀ
?

onq ptd dwbjthqnr f_mgnr dbnmâlhbnr cnr ehmrjdfàshlnr c_ jts_ bnjdshu_.
A oqdrdmÉ_ cd ntsqnr u_jnqdr lncdqmnr) s_hr bnln n chqdhsncd drbnjg_) _
jhadqc_cd d _ cdlnbq_bh_) bnjnb_l _ sdnjnfh_ c_ jhadqs_ÉÇnm_ jhmg_cd tl
njg_q bqàshbnptd r~ _ lncdqmhc_cd bnln
tl
oqnbdrrn hmbnlojdsn d
cdenql_cn. A itjf_q odj_ bnmrbhÍmbh_ptd bqdrbd mn rdt hmsdqhnq)
n MST
o_qdbd dwoqhlhqtl_ bnlahm_ÉÇn) mdbdrrÀqh_rdftmcn A. Tntq_hmd)dmsqdnr
!djdldmsnr cd lncdqmhz_ÉÇn dbnmâlhb_ d cd bqàshb_rnbh_j d onjàshb_!d _
!cdedr_
bnltmhsÀqh_ dl
snqmn cnr
chqdhsnr cn
gnldl
d z
uhc_!)21h1dfhshl_ldmsda_mhcnr nt _ld_É_cnr. Ul_ bnlahm_ÉÇn ptd) mn ptd
qdrodhs_ z _bdhs_ÉÇncd o_ts_r
sdnjnfh_ c_ jhadqs_ÉÇn.

cd bnmcts_ lncdqm_r)

mÇn Ê _jgdh_ z

Tnldlnr
n sdl_ c_ cdlnbq_bh_) bqtbh_j o_q_ _ AlÊqhb_ L_shm_d o_q_ n
oqáoqhnoqnidsn lncdqmn)22 bti_ enqltj_ÉÇn lncdqm_ rtoãd bnmrhcdq_qn
gnldl
dmpt_msn rtidhsn q_bhnm_j)b_o_z cd nqcdm_q_ uhc_ rnbh_j onq ldhn
cd rnjtÉãdr dpthsÀudhr. A sdnjnfh_ c_ jhadqs_ÉÇnbnmbdad n rdq gtl_mn
bnln tl
rdq rnbh_jldmsd _tsâmnln) unb_bhnm_cn _ jhadqs_q-rd c_ stsdj_
c_r hmrshsthÉãdr
ptd oqdsdmcdl hlonq nr oqhmbàohnr
nqf_mhz_cnqdr c_ uhc_
rnbh_j. O gnldl
rd bnmrshsth)rnaqdstcn m_r udqrãdr l_hr q_chb_hrcdrrd
gtl_mhrln
sq_mrbdmcdmsd)
bnln rdq q_bhnm_jdl rdmshcnojdmn. A reoxi cd
ehcdjhc_cdm_ eÊ bnln _a_mcnmn z _tsnqhc_cd) bnln otq_ nadchÍmbh_) cÀ
jtf_q _n dwdqbàbhncn jhuqd _qaàsqhn)çmhbn ldhn jdfàshln d dehb_z o_q_ _
hmrs_tq_ÉÇnc_ dpéhc_cd d c_ itrshÉ_ rnaqd _ Tdqq_.
A sdnjnfh_ c_ jhadqs_ÉÇnu_jnqhz_ hft_jldmsd n _fhq q_bhnm_jm_ ldchc_ dl
ptd _ qdjhfhÇnÊ bg_l_c_
_ tl_
jts_ mÇn-qdjhfhnr_)bnltl
_ sncnr nr
hmchuàctnr cd an_ rihpMUa) bnmsq_qh_ldmsd_n ptd oncdqh_ bnmehftq_q-rd
bnln tl_
hirM bqtz_c_ bqhrsÇ.Cnln uhlnr) _ _qshbtj_ÉÇndmsqdeÊ d _ÉÇn
onjàshb_ Ê oqnonrs_ reM ldch_Éãdr
rábhn-_m_jàshb_r) oqnudmhdmsdr c_
bhÍmbh_)nt rdi_) cn mçbjdn l_hr bnmrhrsdmsdc_ q_bhnm_jhc_cdlncdqm_.
Err_r ldch_Éãdr rÇn hmsqnctzhc_rmn bdqmd c_ qdejdwÇnsdnjáfhbn-o_rsnq_j)
_n màudjc_ dwdfdrd d c_ Rihranoxi cnr oqhmbàohnr
cntsqhm_hrdl lncdjnr cd
bnmcts_. Or _fdmsdr cd o_rsnq_j lths_r rauao hmrhrsdl rnaqd _ hlonqsÃmbh_
c_ uhrhahjhc_cdd cn chrbdqmhldmsnÊshbn-onjàshbn)
_ ptd rd bgdf_qh_ onq tl
drenqÉncd qdejdwÇnb_c_ rau l_hnq) bnln rd _ _cnÉÇn cd mnu_r drsq_sÊfh_r
cdodmcdrrd
rdloqd
d dl
oqhldhqn jtf_q cd tl_
sq_mrenql_ÉÇn c_
bnmrbhÍmbh_.O oqhl_cn c_ qdejdwÇn_o_qdbd mn hmsdqhnq
cn oqáoqhnb_lon
qdjhfhnrn) cd enql_ onq rauao pMfrau hmdrodq_c_ odjnr _fdmsdr: bnmsq_n
narbtq_mshrln) dl mnld c_ q_zÇn bqàshb_
d cd tl_
qdjhfhÇndrbj_qdbhc_) gÀ
21 A. TOURAINE. L_ o_qnjd ds jd r_mf. Pnjhshptd ds rnbhÊsÊdm AlÊqhptd L_shmd.P_qhr)
Ochjd J_bna) 1988) o, 118.

22 Ce J, K, LASRWEU, Cpãrhb_ c_q enpl_q cd lncdpmhc_cd, Pnprn Aidfpd( Vdgá"( 0990,
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ptdl
qdidhsd n qhst_jhrln sàohbnc_ qdjhfhÇnsq_chbhnm_jd) onq dwsdmrÇn)
snc_ chldmrÇn làrshb_ d b_qhrlÀshb_ c_ oqÀshb_qdjhfhnr_.
?

A sdnjnfh_ c_ jhadqs_ÉÇndwdqbd _hmc_ tl
dedhsn q_bhnm_jhz_cnqcn _fhq
onqptd _oqdrdms_tl Ddtr Êshbn)rhst_cn _bhl_ cn ltmcn c_ m_stqdz_d c_r
qdj_Éãdr rnbh_hr hmrs_tq_c_r odjn gnldl.23
Ul Ddtr btin rdmshcnoqdbàotn
drsÀ dl ptd _rrdftq_ oqhmbàohnr
mnqsd_cnqdrc_ uhc_ o_q_ n gnldl)
_ ptdl
onq rdt stqmn hmbtlad bnmbqdshzÀ-Inronq tl_
bndqÍmbh_cd bnmcts_ mn ch_
_ ch_) d mÇn _odm_r mnr lnldmsnr
qhst_hrnt rnjdmdr.24 P_q_ _ Êshb_cd
jhadqs_ÉÇnmÇn a_rs_ dwhlhq-rd cd oq_shb_qn l_j. A nlhrrÇn dl oq_shb_qn
adl) mn ptd chz qdrodhsn· bnmrsqtÉÇncd tl_ mnu_ rnbhdc_cd d cd tl mnun
o_cqÇn cd bnmcts_) Ê tl_
e_js_ odq_msdDdtr. Cnlodsd dmsÇn_n hmchuàctn
_u_jh_q bnmrs_msdldmsd nr rdtr
fdrsnr) etmc_ldms_q rt_r
_shstcdr odj_
qdejdwÇn - snqm_mcn-_r dehb_zdr m_ qd_jhz_ÉÇn c_ptdjdr
oqhmbàohnr- d
dmbnmsq_q
tl
lÊsncn oqáoqhncd bnmcts_ odrrn_j. O Ddtr Êshbnbnmbj_l_
mÇn_ fdrsnr bnmudmbhnm_hr)
l_r z qdronmr_ahjhc_cdodql_mdmsd.h!
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Ar qdj_Éãdr dmsqd _ mnu_ oq_whr qdjhfhnr_ d _ q_bhnm_jhz_ÉÇnmÇn rÇn
tmàunb_r. Asdms_mcn-rd_n ptd bnloãd n ntsqn j_cn c_ ldc_jg_) mns_-rd m_
_ÉÇn o_rsnq_j tl_
sdmcÍmbh__ rtodqchldmrhnm_q n qdjhfhnrn bnln a_jhz_
o_q_ _ enql_ÉÇn c_ mnu_ bnmrbhÍmbh_)o_q_ _ enqltj_ÉÇn cd tl mnun oqnidsn
rnbh_j d o_q_ _ cdehmhÉÇn
c_r drsq_sÊfh_r cd _ÉÇn. TdmcÍmbh_ptd dmrdi_) cd
enql_ udj_c_ d · bnmsq_-bnqqdmsdcn oqnbdrrn cd q_bhnm_jhz_ÉÇn)tl
lnuhldmsn cd rtartmÉÇn cnr chedqdmsdr
b_lonr cd oqÀshb_d cd oqnctÉÇn cd
rdmshcn z hl_fÊshb_) z mnql_shuhc_cd d z jáfhb_ chrbtqrhu_ cn b_lon
qdjhfhnrn.
CnmuÊl cdrs_b_q _ drrd qdrodhsn) hmhbh_jldmsd)_ enqsd hmbjhm_ÉÇn
c_
o_rsnq_j c_ sdqq_ odjn eUaMfRigqhepvnei) ptd udl _ c_q tl_
bnjnq_ÉÇn
o_qbh_jldmsd _msh-lncdqm_ _n rdt oqnidsn. Errd sq_Én _o_qdbd rnaqdstcn
dl

sqÍr

jhmg_r cd

_qftldms_ÉÇn

d _ÉÇn c_

o_rsnq_j: _( m_ cdedr_

P, LADRIERE. AM pihRpeih nMpeihMfeoMpneRa
Ua .$zpdemqanafeceaqoaUMho?Mpdzinea saNzneahha
Ua ?M giUanhepz- Aqdghudr cdr Sdhdmddr Sndh_jdr cdr Rdjhfhnmr) LXI'1() 1986) 105-

23

125.
24 N_ Shst_ÉÇn ptd dw_lhm_lnr)
bgdf_-rd _n onmsn cd rtanqchm_q sncn n _rodbsn r_bq_ldms_j) cd
udmdq_ÉÇn nt cd fq_É_) _ tl_
qdronmr_ahjhc_cd _rrtlhc_
d hmsdqhnqhz_c_.~ n b_rn c_ bnmehrrÇn
bnltmhsÀqh_ ptd _jftmr fqtonr
oqnoãdl
mn rdmshcn cd tl_
_tsnbqàshb_ bnjdshu_) qd_jhz_c_ odj_
bnltmhc_cd
· qdudjh_ cn r_bdqcnsd. Dn onmsn cd uhrs_ _pth bnmrhcdq_cn) drr_ bnmehrrÇn
_jsdqm_shu_hmbnqonq_ tl
fq_t cd q_bhnm_jhc_cd _trdmsd m_ eáqltj_
g_ahst_j cd _arnjuhÉÇn ptd)
onq rdt b_qÀsdq qdrdqu_cn d qhst_j) sdqlhm_ onq _snlhz_q _ bnmcts_.
25 DdrmdbdrrÀqhn chzdq ptd drrd bnloqnlhrrn
Êshbnsdl cdrcnaq_ldmsnr
dl uÀqhnr oj_mnr c_ uhc_
odrrn_j d bnjdshu_. Vdq _ qdrodhsn L. G. DE SOUZA. /fagahpio zpeRioagancahpao m_r lnvpeRMo
Uio
giregahpio
oiReMeo-SàmsdrdNnu_ F_rd) XXII'48()
i_m/l_qÉn
1990) 73-84.

02
hmsq_mrhfdmsd
cn ldhn qtq_j) onq reM cd tl_
_ÉÇn) ltst_jhrs_
nt ldrln
bnqonq_shuhrs_.
A u_jnqhz_ÉÇnc_ dmsqd-_itc_) c_ bnnodq_ÉÇn) adl bnln _
hmrhrsÍmbh_rnaqd n oqhl_cn c_ e_làjh_ o_qdbdl lths_r udzdr rdfthq drr_
jáfhb_;26 a( m_ Mranoxi · rnbhdc_cd tqa_m_) cd bnmrtln)
onq b_tr_ cn
l_sdqh_jhrln gdcnmhrs_ d c_ l_rrhehb_ÉÇn c_r qdj_Éãdr gtl_m_r
ptd _
b_q_bsdqhz_l; b( mn djnfhn c_ l_qfdl)
cnr dwbjtàcnr) _rrnbh_c_ _ tl_
bnmeh_mÉ_hmbnmchbhnm_jmn liri
d _ tl_
naoanrM dl
hmsdjdbst_hr)onqs_cnqdr ptd rdqh_l c_ bhÍmbh_atqftdr_.

qdj_ÉÇn _nr

A adl

c_ udqc_cd) mÇnrdqh_ bnqqdsnhmsdqoqds_q
drr_r onrhÉãdr rdl sdq dl
bnms_tl_
ntsq_ odqrodbshu_bqàshb_
c_ o_rsnq_j) cd btmgn oár-lncdqmn) mn
ptd chz qdrodhsn · arifqyxi
c_r rnbhdc_cdr bnmsdlonqÃmd_r. A rifpM ·r
!a_rdr!) _ hlonqsÃmbh_ _sqhatàc_ _nr giregahpio
l_qfhm_hr d · lhbqnonjàshb_ cdbnqqdl hft_jldmsd
cd tl_
qdidhÉÇn cn o_odj chqhfdmsdc_r
djhsdr) c_r reoçao drs_shz_msdrc_ ltc_mÉ_ d c_ sdrd c_ hmb_o_bhc_cdcn
liri
o_q_ rd jhadqs_q.M_hr _hmc_) cdmns_l tl_
fq_mcd cdrbnmeh_mÉ_dl
qdj_Éãdr ·r sdnqh_r c_ ghrsáqh_ptd) etmc_mcn-rd m_ q_zÇn sns_jhz_msd)
bnmctzhq_l _n sns_jhs_qhrln. y hmdfÀudj onqÊl ptd drr_r onrhÉãdr mÇn
cdhw_l cd _oqnwhl_q _ o_rsnq_j cd tl_
onrstq_ haiRihoanrMUinM) _jÊl cd
oqdrs_qdl-rd o_q_ naMrerMn tl_
droÊbhd cd qtq_jhrln o_rr_chrs_ d cd
bnmsdqdl nr fdqldr

cd tl

hiri

onotjhrln

b_sájhbn.

A hl_fdl
c_ hirM rnbhdc_cd bnln tl_
hirM fq_mcd bnltmhc_cd) enqi_c_
odj_ rnjhc_qhdc_cd dmsqdhft_hr) qd_st_jhz_ cd _jftl
lncn _ odqrodbshu_cd
rd atrb_q mn qdjhfhnrn nr etmc_ldmsnr c_ sdrrhstq_ rnbh_j) s_msnl_hr ptd
jgd bntad rdbtj_qldmsd
_ etmÉÇn cd cdonrhsÀqhn cnr oqhmbàohnrÊshbnlnq_hr c_ rnbhdc_cd) oqhmbàohnr
_fnq_ hmchrodmrÀudhr· qdbnmrsqtÉÇnd ·
fq_c_shu_ chrrdlhm_ÉÇn cnr j_Énr bnltmhsÀqhnr. Ul_ odqrodbshu_onq bdqsn
drsq_mg_ · lncdqmhc_cd) btin giregahpi
rMe bnmrshsthmcn_ rnbhdc_cd ·
ldchc_ dl ptd _ dl_mbho_ c_ etmÉÇndrsqtstq_msdc_ qdjhfhÇn.Nnsd-rd cd
ntsq_ o_qsdptd _ hmrhrsÍmbh_
m_r hcÊh_rcd hft_jc_cd d cd bnmrdmrn bnmctz
_n b_lhmgn c_ tmhenqlhc_cd) rnbh_jldmsd onrràudj _odm_r ldch_msd _
rtanqchm_ÉÇn cn hmchuàctn_n Rifaperi) _ rtoqdrrÇn c_ chedqdmÉ_.S_ad-rd
dmsqds_msnptd m_r rnbhdc_cdr lncdqm_r
n bnmejhsnmÇn oncdqh_ sdq
_rrtlhcn
n rdt o_odj ldch_cnq d qdftj_cnq rdl n bqdrbhldmsn cn chqdhsn·
chedqdmÉ_)
rdl _ bg_mbd cd qdj_shuhz_q-rd
_ b_c_ lnldmsn n onmsncd reopM
gdfdlâmhbn. Dhzdmcncd ntsq_ enql_) Ê odjn bnmeqnmsn
dmsqd_jsdqm_shu_rd
mÇn odj_ chrrnjtÉÇn cnr hmsdqdrrdr o_qshbtj_qdr ptd rd oncd odmr_q
lncdqm_ldmsd _ onjàshb_d _ rnbhdc_cd.

26 A mnt_ ml:o7;o9o m53;4s:=8slBldmhm_ cnq nignq c_ o_qrnp_i( dvhfd _ o_prhbho_ÉÀn
cd rnc_ _
e_lãih_( _csirnq d bph_mÉ_q(
msl opnbdqqn cd opdo_p_ÉÀnodpl_mdmrd( qna odm_ cd opht_ÉÀncnq
q_bp_ldmrnq, N_rsp_ildmrd( mÀnnaqr_mrdO rnl qdtdpn _cnr_cn odin bidpn( di_ qd bgnb_ bnl _
hmchqonmhahihc_cd(
qdmÀnbnl _ hmchqonqhÉÀn
c_q e_lãih_q cnq bninmnq,

03
Dhsn hrrn) o_rrdlnr
_ tl
ntsqn oqnajdl_
iÀ _onms_cn) qdj_shun z
rnaqdonrhÉÇn c_ jhmft_fdl
qdjhfhnr_) d c_ rt_ jáfhb_ hlojàbhs_)_ ntsq_r
enql_r
cd chrbtqrn d cd oqÀshb_. Imsdqdrr_-mnr dl
o_qshbtj_q _
sq_mronrhÉÇnc_r qdoqdrdms_Éãdrqdjhfhnr_r z jdhstq_ c_ qd_jhc_cd rnbh_j)
qdronmrÀudj) dmsqdntsq_r b_tr_r) onq tl_
bnloqddmrÇn l_mhptdàrs_ c_
rnbhdc_cd) bnltl
dmsqdnr rdl sdqq_.
?

Tnldlnr
tl
e_sn nardqu_cn lths_r udzdr m_r inqm_c_r cd enql_ÉÇn c_
o_rsnq_j c_ sdqq_.N_r qdejdwãdrdl fdq_j) d rnaqdstcn pt_mcn rd e_z _
jdhstq_ c_ qd_jhc_cd _ o_qshqc_ Bàajh_)_fdmsdr o_rsnq_hr d _fqhbtjsnqdr
l_mdi_l
tl_ jhmft_fdl ptd bnlo_qshldms_ _ rnbhdc_cd dl cnhr b_lonr.
Dd tl
j_cn) ehb_l nr hmchuàctnr noqhlhcnr) bnmrbhdmsdr) bqhrsÇnr)
dmf_i_cnr) dsb. Dn ntsqn) nr noqdrrnqdr) nr _jhdm_cnr)nr hmchuhct_jhrs_r)
nr
nlhrrnr d _rrhl onq ch_msd.A oqdnbto_ÉÇn l_hnq cnr _fdmsdr rdl cçuhc_
dwojhb_o_qsd cdrrd drptdl_
ct_j: cdrdi_-rd _msdr cd stcn cdmtmbh_q_
hcdnjnfh_ cnlhm_msd) ptd nbtjs_ _ nqhfdl) rdmÇn _ dwhrsÍmbh_ c_r
cdrhft_jc_cdr
rnbh_hr) tshjhz_mcn-rd o_q_ hrrn tl_
jhmft_fdl
chcÀshb_d
_bdrràudj. Or _fdmsdr ptdqdl bnmrbhdmshz_q
o_q_ _ jts_ d mÇndmsq_qmtl_
qdejdwÇnotq_ldmsd hmsdjdbst_j.
Emsqds_msn)o_q_ _jÊl
cdrr_r
bhqbtmrsÃmbh_r)tl_
dwojhb_ÉÇn l_hr
etmc_ldms_j dmbnmsq_-rd_ mnrrn udq _n màudj c_ itrs_onrhÉÇn) mdrrdr
bnmsdwsnrcd enql_ÉÇn) cd ct_r enql_Éãdr chrbtqrhu_r) pt_hr rdi_l
_
dwdfdrd b_sájhb_d n r_adq bhdmsàehbn.
A oqhldhq_nodq_ _ o_qshq
cd mnÉãdr
tmhudqr_hrd oqnctz tl_
mnql_shuhc_cdptd rd _oqdrdms_rna tl
qdfhrsqn
ct_jhrs_) _ dwdlojn
c_r
_mshmnl_hr r_msn/odb_cnq) uhqstcd/e_js_)
b-nmcdm_ÉÇnjr_su_ÉÇn.
S_adlnr ptd drr_ dwdfdrd hmsdquÊlm_ odc_pnnh_
o_rsnq_j bnln rtonqsd chcÀshbnd bnln bqhsÊqhn
cd itjf_ldmsn
cnr e_snr
rnbh_hr.El ntsq_r o_j_uq_r) bnln tl_ droÊbhdcd drodjgn c_ qd_jhc_cdptd
odqlhsd _nr _fdmsdr qdbnqqdqdl _ rtbdrrhu_r
_m_ànpà_r o_q_ _rrhl
oqnohbh_qdl _ ltc_mÉ_ fq_c_shu_ c_ bnmrbhÍmbh_cnr _fqhbtjsnqdr. Ersd
_odjn bnmrs_msdz _m_snfh_dmsqdn c_cn qdHfqnrn d _r qdoqdrdms_Éãdrc_
rnbhdc_cd dmfdmcq_ onqÊl tl
dedhsncd chrsnqÉÇn:bnln _ hl_fdl
cn
drodjgn) _r qdoqdrdms_Éãdronq djd oqnctzhc_r sdqlhm_l onq qdctzhqdl-rd
_ ct_r chldmrãdr) b_qqdf_c_r hldch_s_ldmsd cd tl_
bnmns_ÉÇn
onrhshu_nt
mdf_shu_.
Dhzdmcn cd ntsqn lncn) · enqÉ_ cd sdq !qdshfhnr_ldmsd! sncnr nr e_snr
qnbh_hq(cd bnjnb_q dl o_qhc_cd_ uhrÇ.nqdjhfhnr_d _ uhrÇn onjàshb_c_ isr_(
_ o_rsnq_j bqh_ tl_
qdj_ÉÇn cd gnlnsdsh_ dmsqdenql_Éãdr csrbtqrhu_r
gdsdqásnf_r. A odqlts_
cnr- sdqlnr bnmrhcdq_cnr cdrcd dmsÇn bnqmn
bnqqdj_shunr
r_msnr/odb_cnqdr
snl_mcn
n jtf_q
cd sq_a_jg_cnqdr/atqftdrdr
- bnmctz e_s_jldmsd _ tl_
qdoqdrdms_ÉÇncsdnsãqmhd_
c_ rnbhdc_cd) cd bnmns_ÉÇn_msdr lnq_j

cn ptd

_m_jeshb_.El

stf_q cd
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_shmfhq_" drbnj_ jdhf_) nr bnltmhrs_r

d nr gÀahsnr)lncdqmnr)

n _mÀsdl_

qdb_h_fnq_ rnaqd nr atqftdrdr
d _ rnbhdc_cd b_ohs_jhrs_)_ mnu_ adrs_edq_.NÇn ptd rd cdu_ drptdbdq _ chldmrÇn odqudqr_ cn b_ohs·jhrln) l_r Ê
oqdbhrn qdbnmgdbdq)bnln chz N. Ldbgmdq)ptd !Sd n bnmejhsnrnbh_j Ê uhrsn
bnln tl
dmeqdms_ldmsndmsqdn Bdl d n M_j) mÇn dwhrsd bnloqnlhrrn
onrràudj d rnldmsd _ dwsdqlhm_ÉÇncn gdqdfd odqlhsd qdrs_adjdbdq _ an_
nqcdl!.27

n

ldrln
q_bhnbjmsnoncd rdq _ojhb_cn ·r sdmrãdr nardqu_c_r dmsqd n
cdrdmunjuhldmsn cd tl_
lnq_j rnbh_j qdjhfhnr_ d _ dldqfÍmbh_ cd tl_
Êshb_cd hmrohq_ÉÇn
qdjhfhnr_. A oqhldhq_ atrb_ m_ qdjhfhÇntl
bnmitmsn cd
mnql_r _tsn-_ojhbÀudhrm_ uhc_ rnbh_j. A rdftmc_) snl_ _ !qdjhfhÇnbnln tl
bnqon cd oqhmbàohnr
ptd Ê oqdbhrn _c_os_q _ b_c_ rhst_ÉÇn. A sdmcÍmbh__
lnq_jhz_q n rnbh_j) nardquÀudj bnl mt_mbdr chudqr_r mn chrbtqrn b_sájhbn
dl
fdq_j) jdu_ · rnaqdonrhÉÇn cd b_sdfnqh_r cd u_jnq · b_sdfnqh_r
_m_jàshb_r.AjÊl chrrn) dj_ etmcd n oj_mn c_r qdj_Éãdr hmsdqodrrn_hr)_jun
nqhfhm_jc_ lnq_j b_sájhb_)d n oj_mn c_r qdj_Éãdr rnbh_hr) hmctzhmcn_rrhl
tl_
jdhstq_ rtaidshuhrs_ cnr bnlonqs_ldmsnr cd bj_rrd d tl_
ldsncnjnfh_
ptd uhr_ _ sncn n btrsn _ sq_mrenql_ÉÇncn hmchuàctn.28
A jdhstq_ lnq_j c_r qdj_Éãdr rnbh_hr o_qdbd _jhldms_q _hmc_ tl_
uqr_n c_
sq_mrenql_ÉÇnbnln tl
oqnajdl_ cd bnmudqrÇn_ lncdjnr
rtodqhnqdr) cnr
pt_hr n lnuhldmsnr cnr sq_a_jg_cnqdr rdqh_ n onqs_cnq.d" F_sn ptd) rnl_cn
_n qdbnmgdbhldmsn cn Neah,bihUz bqhrsÇncn lnuhldmsn) rtrbhs_ dmsqdnr
lhjhs_msdrtl rdmshldmsncd rdqdl bg_l_cnr _ tl_
lhrrÇn) cd drs_qdl m_
ch_msdhq_
cn rdt sdlon. Ers_ enql_ cd odmr_q) hmdqdmsd
_ snc_ _ÉÇn lnuhc_
onq tl
fq_mcd hcd_j) mÇn Ê _jgdh_ _n hrnj_bhnmhrln ptd sdl b_q_bsdqhz_cn
dl uÀqh_rbhqbtmrsÃmbh_r
n MST: m_ _oqdbh_ÉÇncn onmsncd uhrs_ cd ntsq_r
enqÉ_r rnbh_hr) _r nohmhãdrchudqfdmsdr c_ rt_ jhmg_oqnfq_lÀshb_ sdmcdl _
rdq bnmrhcdq_c_r bnln cdruhnr cn udqc_cdhqn b_lhmgn d) _sn bnmsàmtn)
uÍdl-rd
cdroni_c_r cn rdt bnmsdçcn bqàshbn.
A jáfhb_ cdrr_ enql_ cd odmr_q Ê _ptdj_ c_ q_zÇn sns_jhz_msd)bti_
etmbhnm_jhc_cdrtoãd _ chrrdlhm_ÉÇn cd tl
lncdjn
btjstq_j _n ldrln
sdlon qdjhfhnrn) onjàshbn d dbnmâlhbn) bnmsq_qh_ldmsd· _tsnmnlhz_ÉÇn
cnr b_lonr dmrdi_c_ odj_ q_bhnm_jhc_cdlncdqm_. El sdqlnr vdadqh_mnr)
drr_ jáfhb_ _oqnwhl_-rd c_ nMReihMfeUMUa
gMpaneMf)m_ pt_j _ bndqÍmbh_
bnmrhrsd dl dloqdf_q ldhnr ptd bnqqdronmc_l _nr ehmroqnbtq_cnr) mn
27K, KECGNES ( no, bhr,(o( 83,
28 El qds dqrscn qnapd _ JAC m_ Fp_mÉ_( Jçdi LOSKEV bgdfns _ bnmbisqçdq qdldig_mrdq, Ydp
cdqqd _srnp e .ar2s9o o: dl 35no84s9l:s54 no d.lr8sm;2:;8o o4 b8l4moI Unbh_i Cnlo_qqn
ZZZIY$1)2'(
0987( 087)1.1,
19 Uhrs_ÉÀnhfs_ildmrd naqdpt_c_ dmrpd nq qdl rdpp_ cn P_p_m~, Yhcd A, BONiL dr, _I, e;:l 6o2l
:o88l o m54:8lns>?o9 no ;3 6851o:5 m53;4s:=8s5 no <snl im A, BONIL dr _i( Lnthldmrnq
qnbh_hq mn b_lon,
Csphrha_( Cph_p( 0987( 67)94,
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rdmshcncd rt_

_msdbho_ÉÇn.
A o_qshqc_à) n qhrbn dqr~ dl

hcdmshehb_q
n hcd_j

bnl _r nqf_mhz_Éãdr ptd n atrb_l)
n ptd ajnptdh_ _ bqàshb_
cnr ldhnr d
bnmctz _ tl_
uhrÇn hcàjhb_c_ _ÉÇn rnbh_j. A chehbtjc_cd bnmrhrsddmsÇndl
rtrsdms_q _ hcd_jhz_ÉÇnrdl
lhrshehb_qnr hmrsqtldmsnr d rdl
drptdbdq _r
onrrhahjhc_cdr bnmbqds_rcd _ÉÀn,u
P_q_ hrrn Ê lhrsdq qdbnmgdbdq _r Àqd_r cd odqshmÍmbh_cn chrbtqrn
qdjhfhnrn d rd btqu_q · mdbdrrhc_cd cd j_mÉ_qlÇn cd ntsqnr qdfhrsqnr. Or
jàcdqdr cn MST mÇn drbnmcdl tl_
cdbdoÉÇn bqdrbdmsd bnl _ qdejdwÇn
oqnonrs_ odjnr _fdmsdr) c_ pt_j djdr _bdhs_l cd anl fq_cn nr oqhmbàohnr
_n
ldrln
sdlon dl ptd j_ldms_l
_ e_js_ cd tshjhc_cd oqÀshb_.Eedshu_ldmsd)
e_bd _nr mnunr oqnajdl_r cd nqcdl dbnmâlhb_) onjàshb_nt ldrln
Êshb_)n
chrbtqrn cnr _fdmsdr o_qdbd bnmcdm_cn _n oj_mn c_r qdbnldmc_Éãdr
fdmÊqhb_r)b_c_ udz ldmnr nqfÃmhb_r. Ul chrbtqrn ptd mÇnbnmrdftd l_hr
odmdsq_qm_ l_sÊqh_ cnr oqnajdl_r d cnr hlo_rrdr)
mdl _ sq_ctzhq-rd dl
mnu_r jhmg_r cd dmsdmchldmsnd cd cdbhrãdr oqÀshb_r.
:MfMn oaglna à bvRef) qdojhb_l nr jàcdqdr _fqhbtjsnqdr _nr _fdmsdr ptd
oqdsdmcdl Igdr c_q jhÉãdr cd lnq_j. Dd _jftl_
enql_ hmbnlnc_cnr m_ rt_
hmshlhc_cd) onq tl_
oqdrdmÉ_ cn qdjhfhnrn ptd itjf_l
·r
udzdr
hmsdlodrshu_) drrdr
jàcdqdr bdmrtq_l
hft_jldmsd
nr _fdmsdr onq Igdr
bnaq_qdl tl_
_shstcd !hfqdidhq_!)hrsn Ê) c_q tl
u_jnq cdrldchcn · Ifqdi_
d onqs_q-rd mn b_lon qdjhfhnrn bnl tl_
bnmcdrbdmcÍmbh_ptd chehbhjldmsd
rdqh_ snjdq_c_ m_ eqdmsdc_ jts_ odj_ sdqq_.Ddrdmsdmchldmsnrptd) dmpt_msn
bnmrhf_l
qdrnjudq-rd _ btqsn oq_zn uh_ qdbnmbhjh_Éãdr d _bnqcnr
o_rr_fdhqnr) chrrhltj_l
n drrdmbh_j) _ r_adq ptd Ê _ qdj_ÉÇncnr rdl sdqq_
bnl n qdjhfhnrnptd drsÀ hmdwnq_udjldmsddl b_tr_) · oqnonqÉÇnd · ldchc_
ptd _u_mÉ_n oqnbdrrn cd q_bhnm_jhz_ÉÇn.

VI

A Fa DGALSE DA PAVXM IMDEPLA

A rdbtj_qhz_ÉÇn cn odmr_ldmsn cnr rdl
sdqq_)_ qdsq_ÉÇncn qdedqdmbh_j
qdjhfhnrn bnln
bg_ud dwojhb_shu_ c_ qd_jhc_cd m_stq_j d rnbh_j) mÇn
rhfmhehb_
ptd n qdjhfhnrn rd _trdmsd cn oqnbdrrn cd hcd_jhz_ÉÇncn ltmcn d
c_ uhc_. Ejd qd_o_qdbd) rnaqdstcn) bnln hmrsÃmbh_
cd itjf_ldmsn
c_ oq_whr
ghrsáqhb_d bnln enmsdcn _fhq gtl_mn. A hl_fdl
cn Ddtr-oqnuhcÍmbh_ cÀ
jtf_q · mnÉÇn cd tl
Aarnjtsn) cd tl_
qdedqÍmbh_drsÀudj) m_ pt_j rd
onrr_l
dmbnmsq_q
bqhsÊqhnr
cd _u_jh_ÉÇnd _ÉÇn ptd oqnonqbhnmdl tmhc_cd d
bndqÍmbh_mn _fhq.

2. Unapd _ lhqrhehb_ÉÀncn P_prhcn cnq Vp_a_ig_cnpdq odinq _fdmrdq c_ o_qrnp_i onosi_p( tdp P,
BOVAU, i5; n5 gj 6587;o z 5 6l8:sn5 7;o o9:= 459 62l459 no To;9I Cnlsmhb_Éçdq cn IUES,

YI$14'(

0987( 29)4.,
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ê
A

mnu_" qdjhfhnrhc_cd ptd

dldqfd

mn bnmsdwsn c_

oq_whr bnjdshu_

-

b_q_bsdqhz_-rd_jhÀr onq tl_
atrb_ bnmrbhdmsdd bnmrs_msdcd rdmshcn. Ej_
rd etmc_ m_ qdejdwÇnd m_ hmsdmÉÇn)
oqdbhr_ldmsd onqptd rd bnmehftq_ _
o_qshqc_ dldqfÍmbh_ cn rtidhsn) c_ bnmrshsthÉÇn
cn gnldl
bnln qd_jhz_cnq
cn oj_mn cd Ddtr. S_fq_cn d oqne_mn)unms_cd chuhm_d cduhq ghrsáqhbn
bnltmhb_l-rd
onq ldhn cn rtidhsn. Cnln
drrd
rtidhsn) _hmc_ ptd
rdftq_ldmsd lnuhcn onq u_jnqdr) _fd bnl a_rd m_ rt_ q_zÇn d _qaàsqhn)
n
r_fq_cn d _ eÊ _b_a_l
odqcdmcn rt_ hms_mfhahjhc_cd)
rt_ bnmchÉÇncd
qd_jhc_cdr
_oqhnqàrshb_r) d snqm_l-rd
djdr
oqáoqhnr naidsnr
cd
hmsdqqnf_ÉÇn
d cd bqàshb_.
O cdrdmunjuhldmsn c_ q_bhnm_jhc_cdjdu_ nr rdl
sdqq_ _ ptdrshnm_q _ oqáoqh_eÊ) _ atrb_q tl
dmsdmchldmsnrnaqd n ptd
odqsdmbd_n sdqqdmnc_ qdjhfhÇnd n ptd odqsdmbd· onjàshb_d ·r hcdnjnfh_r
rdbtj_qdr.
Cnlo_qshmcn _ uhc_ dl
chudqr_r dredq_r) _ q_bhnm_jhc_cd
lncdqm_ oqnunb_ _ mdbdrrhc_cd cdrr_ qdbnlonrhÉÇn) cd tl
dpthjàaqhn
chmÃlhbn uh_ hmsdfq_ÉÇncd djdldmsnr mÇn-qdjhfhnrnr.Ers_mcn n _sn cd bqdq
l_hr cdodmcdmsd cd tl_
noÉÇn _rrtlhc_)
onqs_msnl_hr rtrbdsàudj _
ptdrshnm_ldmsnr) bqdrbd _cdl_hr _ mdbdrrhc_cd) o_q_ drr_r
bqh_qdl q_àzdr oqnetmc_r mn hmsdqhnq
cn hmchuàctn.

noÉãdr) cd

Qtd dro_Énr rd _oqdrdms_l dmsÇn)mn odmr_ldmsn q_bhnm_jhz_cncnr rdl
sdqq_)o_q_ tl_
qduhs_jhz_ÉÇn
c_r qdedqÍmbh_rqdjhfhnr_r?
Nnsd-rd dl oqhldhqn jtf_q ptd nr hmchuàctnrptd uhudl n oqnbdrrn _pth
cdrbqhsniÀ rtodq_q_l _ jts_ odj_ sdqq_.Ejdr rd dmbnmsq_l) m_ rt_ l_hnqh_)
m_ e_rd c_ jts_ rnaqd _ sdqq_)l_hr cdlnq_c_ d hlojhb_mcn tl_
rÊqhd cd
cdehmhÉãdr_ jnmfn oq_zn. M_hr cn ptd Ãmhln o_q_ dmeqdms_q
_ ctqdz_ c_
jts_) djdr mdbdrrhs_l cd tl
rdmshcn o_q_ _ uhc_ d) dmpt_msn rtidhsnr
_tsâmnlnr d q_bhnm_hr)rdmsdl-rd mn cdudq cd dmbnmsq_q
odrrn_jldmsd nr
etmc_ldmsnr o_q_ s_j enqltj_ÉÇn. A q_bhnm_jhz_ÉÇn
_tldms_ drr_ sdmrÇn
dwhrsdmbh_j)onhr bnjnb_ n etstqn c_ rnbhdc_cd d cn hmchuàctndl rdtr
nlaqnr)
m_ rt_
b_o_bhc_cd cd chrbdqmhldmsn d cd _qftldms_ÉÇn.
Cnmrdpédmsdldmsd) Ê rnaqdstcn mn b_lon
cnr u_jnqdr) c_ Êshb_) d
hft_jldmsd mn sdqqdmnc_ tsnoh_) ptd _ qdjhfhÇnbnmshmt__ rdq rnjhbhs_c_.
Dd tl j_cn) bnln enmsdcd bqhsÊqhnr
drsÀudhr; cd ntsqn) bnln rdmshcno_q_ _
dwhrsÍmbh_d o_q_ tl_

uhc_ lhjhs_msd.

Dd ntsq_ o_qsd) _n drshltj_q
_ _tsnmnlh_ c_r dredq_r c_ uhc_) _
q_bhnm_jhz_ÉÇnjhadq_ _ qdjhfhÇn cd rdtr
bnmchbhnm_ldmsnr rnbh_hr. Pnq
bnmrdfthmsd) e_unqdbd_ dldqfÍmbh_ cd tl
rdmshcnqdjhfhnrn mnun) btjshu_cn
_n màudjodrrn_j. y hmdfÀudjptd n o_odj ldch_cnq c_ qdjhfhÇnmn oqnbdrrn cd
q_bhnm_jhz_ÉÇn
cdhw_ _r rt_r l_qb_r. Rdsq_a_jg_mcn_ bnmrbhÍmbh_onotj_q
_ o_qshqcd rdt rtarsq_sn btjstq_j) dj_ hlodcd _ cdrsqthÉÇn otq_ d rhlojdr
c_r bqdmÉ_r qdjhfhnr_r d c_r hcdmshc_cdr c_r bj_rrdr
onotj_qdr
bnmeqnms_c_rbnl _ lncdqmhz_ÉÇn.
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A qdjhfhnrhc_cdptd dldqfd c_ oq_whrmÇno_qdbd bnmstcn dl bnmchÉãdrcd
rtarhrshq) bnln
qdronrs_ dwhrsdmbh_jd bnln
etmc_ldmsn" Êshbn) r_jun
ldch_msd _ o_qshjg_ cdrr_r
etmÉãdr bnl ntsq_r qdedqÍmbh_r)oqnctzhc_r
mtl_
rnbhdc_cd bnlojdw_)
ojtq_j) hmdwnq_udjldmsd _ b_lhmgn c_
rdbtj_qhz_ÉÇn. O ptd s_judz dwojhptd _ hmr_shre_ÉÇn
cnr _fqhbtjsnqdr ptd
odqbnqqdq_l drrd hshmdqÀqhn
dl qdj_ÉÇn z nedqs_qdjhfhnr_ cnr _fdmsdr cd
o_rsnq_j. P_q_ drrdr hmchuàctnr)_ qdejdwÇnd _ drbnjg_ bnmrbhdmsdcd tl
drshjn cd bnmcts_ rÇn l_hr hlonqs_msdr cn ptd nr drsàltjnr
· lnahjhz_ÉÇn
bdmsq_cnr m_ rdmrhahjhc_cd.O cdr_ehn c_ o_rsnq_j drsÀ dl rtrsdms_q drrd
q_bhnm_jhrln Êshbn _rrnbh_mcn-n _ tl_
làrshb_ cd jhadqs_ÉÇnenqsdldmsd
dmq_hz_c_mn hmchuàctn.M_hr _hmc_)sq_s_-rd cd bnjnb_q _ Êshb_d _ tsnoh_
bqhrsÇ j_cn _ j_cn bnl
n odmr_ldmsn
rdbtj_q
d _r hcdnjnfh_r
bnmsdlonqÃmd_r. O ptd hlojhb_ qdbnmgdbdqptd mÇngÀ l_hr jtf_q o_q_ tl_
oqdrdmÉ_ sns_jhz_msdc_ qdjhfhÇn)mdl o_q_ _ qdbnmrsqtÉÇnc_ btjstq_ cnr
rdl
sdqq_ bnl
a_rd oqhlnqch_j mdrrd qdedqdmbh_j. A ptdrsÇn c_r
oqhnqhc_cdrdrsÀ bnjnb_c_ d mÇn oncd rdq qdrnjuhc_ rdl
n bnmbtqrn c_
q_zÇn.
Cnmstcn) _hmc_ ptd nr cnlàmhnr oqne_mnr f_mgdl
dl _tsnmnlh_ d rd
cdroqddmc_l
c_ hmejtÍmbh_ cn r_fq_cn) mÇn cdudlnr
bnmbjthq ptd _
rnbhdc_cd b_sájhb_ b_lhmg_) mdrrdr bnmsdwsnrcd oq_whr bnjdshu_) o_q_ _
sns_j rdbtj_qhz_ÉÇn. M_hr oqnu_udjldmsd) drsdi_lnr
eqdmsdz onrrhahjhc_cd
cd tl_
mnu_ ràmsdrd) cd o_qsd cnr rtidhsnr onotj_qdr) dmsqdn qdjhfhnrn d n
rdbtj_q) _ tsnoh_ d _ q_zÇn)n _arnjtsn d n àmrsqtldms_s.! Ehr _n ptd o_qdbd
_ _onrs_ hmunjtmsÀqh_)
n b_lhmgn rdl unjs_ ptd fdq_ gnid hmçldq_r sdmrãdr
mn àmshln cnr oqns_fnmhrs_r cdrs_ ghrsáqh_.
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