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INTRODUÇÃO

A QUE VEM ESTE LIVRO?

Num discurso pleno de riqueza e emoção1, o Papa 
Francisco alertou para o facto de que «desde o início, ficou 
patente que a pandemia teria um impacto notável sobre 
o estilo de vida a que estávamos habituados, subtraindo 
comodidades e certezas consolidadas. Colocou-nos em 
crise, mostrando-nos a fisionomia dum mundo doente não 
só por causa do vírus, mas também no meio ambiente, nos 
processos económicos e políticos, e mais ainda nos relacio-
namentos humanos.»

Com a habitual limpidez do seu olhar, o Papa cha-
mou a atenção para o que é urgente e necessário fazer: 
salvar o Mundo da injustiça, da indiferença e da iniqui-
dade. A busca de uma sociedade com melhores equilíbrios, 
que orientou a nossa vida e marcou as nossas esperanças 
tem de ser retomada. É preciso dizer não ao cinismo e  
à acomodação2.

1 Discurso do Papa Francisco aos membros do Corpo Diplomático 
Acreditado junto da Santa Sé, em 8 de Fevereiro de 2021. Vd. texto com-
pleto em http://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2021/
february/documents/papa-francesco_20210208_corpo-diplomatico.html.

2 Vd. o meu Por uma Sociedade Decente. Lisboa: Marcador, 2016.
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O propósito deste livro é contribuir para ajudar a essa 
reflexão e fazer o balanço do que tem sido feito, tanto em 
sentido positivo, como negativo.

A erradicação total da pandemia parece uma condição 
prévia, porque, de outro modo, nunca a economia mun-
dial e as relações humanas poderão ser saudáveis. Não são 
possíveis respostas individuais. O egoísmo não resolve os 
problemas dos outros nem os nossos.

Uma resposta económica decidida é fundamental. 
Neste momento, confrontam-se duas propostas globais com 
uma diferente ambição: o projecto Joe Biden para os Esta-
dos Unidos e o projecto da União Europeia para todos os 
Estados-membros com um patamar de expectativas e meios 
bem inferiores.

Que modelo serve melhor este nosso tempo e contexto 
é a questão fundamental. 

Não será vantajoso olhar para algumas respostas no pas-
sado, para situações, apesar de tudo, não tão complexas?  
O New Deal, o Plano Marshall e a integração europeia, as 
instituições de Bretton Woods, as experiências de austeri-
dade para responder às crises, o falhanço na redução das 
desigualdades entre os Estados-membros da União Euro-
peia ou das metas do PNUD para o desenvolvimento...

E como olhar para as Nações Unidas e para as suas ins-
tituições e capacidade de intervenção?

Como fazer para que não se agrave ainda mais o fosso 
entre os muito ricos, os milionários de Davos e da Revista 
Forbes e os pobres, que se tornam cada vez mais pobres? E o 
que fazer para que não sejam exclusivamente os interesses 
daqueles a determinar o rumo da política mundial? Como 
reabilitar o respeito pelos direitos humanos? O que fazer 
para que os valores que se afirmam nas grandes Declara-
ções Internacionais sejam respeitados? Como pôr cobro ao 
racismo e à xenofobia?

Em 1961, no seu discurso de posse como 35.º Presi-
dente dos Estados Unidos da América, John Kennedy pro-
feriu uma frase que marcou várias gerações: «Não pergunte 
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o que o seu país pode fazer por si, pergunte antes o que 
pode fazer pelo seu país!»

Sessenta anos depois, com uma globalização imparável 
e com a interpenetração de Estados e povos daí resultantes, 
com o terrível conjunto de crises e guerras que, entretanto, 
alastraram, o que faz verdadeiramente sentido é interro-
garmo-nos sobre o que podemos fazer pelo Mundo, na  
sua globalidade.

Não se pense que o tema foi totalmente alheio a  
Kennedy, em 1961. Muito pelo contrário, nas suas pala-
vras perpassou também a necessidade de entreajuda entre 
os Estados e o pedido a outras nações que lutassem juntas 
contra o que ele chamou de «inimigos comuns do homem»: 
a tirania, doenças, pobreza e a guerra.

Há naturalmente muitos críticos da presidência de  
Kennedy, particularmente devido ao início da intervenção 
norte-americana no Vietname ou à tentativa de invasão de 
Cuba. Mas subsiste, por outro lado, a sua imagem de defensor 
intransigente dos direitos civis e das minorias raciais, a criação 
do Peace Corps e a sua agenda económica interna progressista, 
The New Frontier («A Nova Fronteira»), que se comprometeu 
com um maior financiamento federal para a educação, com 
cuidados com a saúde para os idosos e com a intervenção 
governamental para travar a recessão económica.

O seu célebre discurso em frente ao Muro de Berlim  
– «Ich bin ein Berliner» não foi consensual, em tempo de 
guerra fria, mas deixou dele a imagem marcante do homem 
determinado em fazer valer a democracia. O mesmo homem 
que levou um astronauta a pisar a lua, numa demonstração 
de ousadia política, abertura à ciência e visão de futuro. 

Uma das notas da presidência Kennedy foi a grande 
habilidade a utilizar os meios de comunicação ao serviço do 
seu programa — recordando os chats by the fire de Theodore 
Roosevelt, quando ainda não existia a «caixa que mudou  
o mundo».

Apesar dos erros de percurso que lhe são apontados, a 
popularidade de John Kennedy, pela determinação da sua 
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acção e pela percepção de que se tratava de um homem 
empenhado na construção de um mundo socialmente mais 
justo mantém-se, ainda hoje, em níveis altíssimos.

Se é certo que nestes últimos sessenta anos o Muro de 
Berlim caiu, que se assistiu a uma redução da desigualdade 
entre Estados, às independências das colónias, ao fim do 
apartheid e ao estabelecimento de várias formas de coopera-
ção e tratados entre nações que abriram caminhos de pro-
gresso, não se pode ignorar o quanto de negativo sucedeu.

De algum modo, os assassinatos de John Kennedy e, pos-
teriormente, de Martin Luther King, de Robert Kennedy e 
de Olof Palme, vieram mostrar que a violência que até aí exis-
tia já, sob múltiplas formas, com relevo para o tratamento da 
polícia dos Estados Unidos sobre as minorias raciais, movi-
mentos como o Ku Klux Klan, ou a actuação à margem da 
lei das agências de segurança como a CIA e o KGB, se iria 
generalizar e conhecer níveis nunca antes esperados.

O 11 de Setembro marca o apogeu dessa escalada de 
violência. E se as imagens de terror que lhe estão asso-
ciadas, assim como as de tantos outros ataques terroristas 
são de pavor e vieram trazer ao de cima a necessidade de 
enfrentar determinadamente os que espalham o ódio e o 
medo, a verdade é que as respostas estaduais a esses fenó-
menos nem sempre estiveram de acordo com as regras que 
devem reger a acção dos Estados. O direito penal do inimigo 
conheceu, então, uma importante manifestação.

A prisão de Guantánamo, com a sua demonstração de 
total desrespeito pela condição humana, constitui uma evi-
dência triste da incapacidade dos democratas para defen-
derem a democracia de acordo com as regras desta e com 
respeito pelos direitos humanos. Posteriormente, episódios 
como as perseguições a emigrantes lançados ao Mar Medi-
terâneo ou a ainda recente tortura e morte de um cidadão 
da Ucrânia no aeroporto de Lisboa por parte do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras — uma das polícias da República 
Portuguesa — são exemplos desse caminho de banalização 
da violência e de desprezo pela igual dignidade do outro. 
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A legitimação da violência passou, também, pela recupe-
ração dos velhos slogans do tempo dos western, com respon-
sáveis políticos de topo a oferecerem recompensas elevadas 
a quem entregasse «dead or alive» dirigentes de movimentos 
terroristas, com a assunção de uma justiça penal privada e 
a apologia da execução sem julgamento.

A perseguição determinada das ações terroristas desen-
cadeadas por fanáticos é, indiscutivelmente, necessária. 
Mas a utilização de métodos fora de qualquer padrão de 
humanidade normalizou a crueldade e o desrespeito por 
regras elevadas à categoria de direitos inalienáveis, como 
a integral dignidade de cada ser humano, dando origem a 
movimentos como o de apoiantes de Donald Trump, que 
conheceu a sua apoteose com a invasão do Capitólio, numa 
tentativa de anulação dos resultados das eleições e de ajuste 
de contas físico com congressistas não alinhados.

As horríveis imagens dessa invasão ficarão seguramente 
na nossa mente por muito tempo, como exemplo e funda-
mento de recusa das políticas que lhes subjazem.

Há, no entanto, um número significativo de pessoas que 
se revê naqueles comportamentos e dirigentes políticos que 
cavalgaram os sentimentos de ódio e frustração para con-
tribuir para a criação do mundo doente de que nos fala 
Francisco de Roma, o papa.

De facto, o ambiente político das últimas décadas parece 
marcado pelo impasse, tornando-se difícil aceitar que, onde 
antes houve força para reerguer a Europa e construir Esta-
dos sociais, para lutar pelas independências e para consi-
derar o interesse geral o mote essencial da política se veja 
agora indecisão, tibieza e fragilidade.

O pensamento económico e social e as políticas pos-
tas em prática no terreno, sobretudo a partir da segunda 
guerra mundial, ancoravam-se em três orientações: uma 
que via na colectivização e na eliminação das liberdades 
económicas (e não só) a solução de todos os problemas e a 
forma de construção de sociedades justas; outra que con-
siderava o mercado, totalmente entregue a si próprio e ao 
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somatório de egoísmos individuais, a solução para todas as 
interrogações e uma terceira que, aceitando a importância 
do mercado, defendia a necessidade de atuação do Estado, 
para corrigir as falhas daquele e assegurar a todos níveis 
mínimos de dignidade económica e social.

Com a queda do Muro de Berlim pode-se dizer que a 
primeira dessas orientações quase desapareceu da organi-
zação política mundial, com raras excepções —, como Cuba 
ou a Coreia do Norte —, sendo defendida hoje apenas por 
um pequeno grupo de nostálgicos. 

A China, mantendo embora uma simbologia dos tempos 
em que Mao Tsé-Tung a comandou, tornou-se um exem-
plo de capitalismo selvagem. Recorde-se, aliás, como o seu 
Presidente, Xi Jinping, foi recebido em 2019 no Fórum 
Económico Mundial, em Davos, onde foi consagrado como 
o líder mundial da liberdade económica.

A Rússia virou as costas a qualquer forma de democrati-
zação da economia e da sociedade, sendo difícil não lembrar 
a cumplicidade ocidental em todo esse processo. O mesmo 
rumo foi seguido pela generalidade dos seus antigos aliados, 
alguns dos quais com tão paradoxais quanto rápidas entra-
das na União Europeia, apoiadas pela Alemanha.

Do lado dos Estados que, como sucedeu com os Esta-
dos Unidos, sempre confiaram ao mercado a centralidade 
das decisões económicas, sociais e políticas, vivendo com a 
influência dos lobbies e a consolidação de um pensamento 
único, as coisas assim se mantiveram. Restará, agora, ver o 
que farão ainda o Presidente Joe Biden, e o Partido Demo-
crata, entretanto mais próximo de uma agenda à esquerda 
do que era usual. 

Menos expectável era que, após a queda do Muro de  
Berlim, as forças do socialismo democrático e da social demo-
cracia, na sua quase totalidade, cancelassem as suas agen-
das, em muitos aspectos comuns aos democratas cristãos3, 

3 Vítimas, também eles, do mesmo processo que os conduziu ao 
liberalismo económico, com o abandono da doutrina social da igreja. 
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e passassem a seguir com fervor o ideário político liberal, 
acreditando que a privatização da economia, a concorrên-
cia, a redução das despesas sociais e os cortes de impostos 
sobre as grandes fortunas fariam a prosperidade e trariam 
a felicidade colectiva.

Com a distância de mais de duas décadas, é difícil assi-
milar a miopia de alguns dirigentes social-democratas ou 
a anomia de outros. A queda dos regimes comunistas, com 
os quais nunca tinham tido laços de cooperação, ter-lhes-
-ia permitido afirmar valores de solidariedade social sem 
o mínimo risco de serem apontados como sucessores ou 
familiares dos governos derrotados.

Não o tendo feito, na sua generalidade — com excepção 
de casos de carisma individual ou de grande coragem polí-
tica —, deixou de fazer sentido para as populações votar 
neles. Que apelo passou a ter votar nestas forças, perdido 
o seu papel histórico de interlocutores e mediadores entre 
o capital e o trabalho?

Muito do seu eleitorado passou para os partidos de 
direita tradicional, dotados de meios de propaganda e de 
grande influência nos media. Outros, porém, menos cren-
tes no establishment, foram alimentar as forças de extrema-
-direita, que lhes forneciam as doses de ódio e o sentido de 
vingança que o seu mal-estar reclamava.

Consumou-se, assim, o que alguns designam por  
traição da social democracia, que conduziu à actual situação da 
esquerda democrática.

Não se pode ignorar que, nos últimos anos, os partidos 
ecologistas, com a sua agenda de preservação do ambiente e 
de resgate das condições de vida no planeta, se têm tornado 
numa força política muito mais influente na Europa, onde 
vêm ganhando um impressionante número de apoiantes, 
como sucede na Alemanha, onde os tradicionais partidos 
pós-guerra caminham para o ocaso. 

Mas, olhando globalmente para a evolução sócio 
política das últimas décadas, é difícil encontrar motivos  
de júbilo.
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Pense-se, por exemplo, na forma como à desagrega-
ção económica e política dos Estados se sobrepôs a riqueza 
organizada que passou a dominar a decisão política.

Pense-se, também, como a distribuição do rendimento 
entre o trabalho e o capital se tornou cada vez mais per-
versa e desumana.

Pense-se no modo como é glorificada a riqueza atra-
vés de publicações como a Forbes e os seus rankings de 
milionários.

Pense-se, ainda, como as formas de racismo, xenofobia, 
anti semitismo e os discursos de ódio voltaram ao mains-
tream mundial, recordando o que se passou há quase cem 
anos, quando se começou a desenhar o que veio a ser a 
barbárie nazi. E, a este propósito, não se esqueça o «apa-
gamento» do passado, que começou, em larga medida, no 
pós-nazismo na Alemanha, mas que se estendeu a outros 
regimes autocráticos.

Não se deixe de pensar na quebra dos laços de solidarie-
dade social, bem expressa nas tragédias dos emigrantes, nos 
múltiplos conflitos regionais e na indiferença globalizada.

E como ignorar a perda de qualidade do debate polí-
tico, em que a representação de ideias e projetos cedeu 
lugar ao insulto, à mera desqualificação do outro ou à afir-
mação de interesses pessoais?

E como deixar de ter presente as redes sociais, que 
poderiam ser excelentes veículos de democratização 
do mundo e se transformaram em territórios de ódio e  
demonização?

E as televisões, tão importantes no passado, juntando-
-nos ao mundo e trazendo-nos imagens de actualidade, 
como se transformaram em produtos que oscilam entre os 
reality shows, o terror transmitido à mesa do jantar ou os 
fora de debates monocolores de onde é excluído qualquer 
pensamento alternativo?

O Estado retirou-se do domínio comunicacional em 
nome da liberdade de imprensa. Mas o seu lugar foi ocu-
pado por grandes empresas ou fortunas em total conso-
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nância de interesses, que actuam com total impunidade, 
num debate viciado, em que a desinformação é elevada à 
categoria de virtude. 

Tempos de indiferença estes... Tempos de desistên-
cia dos valores que permitiram avanços civilizacionais 
associados a maior justiça e equidade e de crença descui-
dada na existência de um caminho único, sem retorno  
nem alternativa.

A ausência de lideranças fortes e de opiniões públicas 
dispostas a apoiá-las torna os políticos reféns de sondagens 
e estabeleceu nas sociedades uma apatia patológica, em 
que até mensagens religiosas são utilizadas para instaurar 
o terror.

As mensagens e acções de ódio transmitidas em nome 
de uma fé constituem o ponto mais alto dessa desistência 
de pensar coletivamente.

A Igreja Católica, que teve um papel relevante na queda 
do Muro de Berlim e nos tempos que se lhe seguiram, pres-
cindiu de se pronunciar sobre o caminho seguido pelas 
antigas ditaduras, transformadas em democracias iliberais 
e deixou cair muito do seu apelo social.

Com raras excepções, como o vibrante apelo do Papa 
João Paulo II contra a invasão do Iraque, pode dizer-se que 
caiu numa apatia e distanciamento dos assuntos do mundo, 
bem visíveis no mandato do papa Bento XVI.

Seria preciso chegar um papa, vindo do fim do Mundo, 
para usar as suas próprias palavras, para que se desenhasse 
uma nova vontade da Igreja Católica na denúncia das injus-
tiças, descendo ao mundo dos homens e das mulheres que 
sofrem e procurando novos caminhos.

Foi neste contexto que, no início do mês de Fevereiro 
de 2021, o Papa Francisco, falando aos embaixadores acre-
ditados junto da Santa Sé, fez uma extraordinária síntese do 
que tem sido o seu pensamento e acção, bem condensada 
na passagem seguinte: «[A pandemia] salientou os riscos 
e as consequências duma forma de viver dominada pelo 
egoísmo e a cultura do descarte e colocou-nos perante uma 
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alternativa: continuar pela estrada percorrida até agora ou 
empreender um novo caminho..»4.

O Papa demonstra uma extrema lucidez ao apelar à 
responsabilização, não deixando firmar a ideia de que a 
desgraça e a tragédia que se espalham pelo mundo são obra 
do acaso.

Sabemos que são o resultado do que tem sido a econo-
mia e a política. E é por isso que o admirável discurso do 
Papa Francisco nos vem desafiar, de novo, como o fez há 
sessenta anos John Kennedy.

 Devemos pensar no que podemos fazer pelo mundo e 
entregar-nos a essa tarefa com toda a determinação, pen-
sando que todos os contributos, por mais pequenos que 
sejam, importam.

 Este livro não vem imbuído da pretensão de identifi-
cação da poção mágica que irá resolver todos os proble-
mas. Procura recenseá-los, analisar e propor sugestões  
de resposta.

Convido-vos a seguirem neste caminho e a continuarmos 
no futuro a busca do paraíso que sempre quisemos encontrar. 

4 Discurso do Papa Francisco..., cit.


