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APRESENTAÇÃO  
 

A nossa história, tão marcada hoje por uma violência que quase se 
poderia dizer generalizada e que se manifesta em diferentes situações 
do quotidiano, convida-nos a colaborar como educadores e 
educadoras, como religiosas e religiosos, promotores de "Justiça, Paz e 
Integridade da Criação" (JPIC), na construção de um mundo novo: um 
mundo onde a paz é o ambiente normal e onde as novas gerações são 
ajudadas a crescer, assumindo a não-violência como forma de vida e 
de "política pela paz”. 

O tema deste Caderno convida-nos a aprofundar a relação existente entre 
PAZ e NÃO-VIOLÊNCIA para induzir-nos a tomar consciência sempre mais 
clara e profunda sobre uma outra relação, a que existe entre a Justiça, a 
Paz, a Integridade da Criação e a Não-Violência, analisando alguns dos 
principais problemas do mundo atual. 

O objetivo a alcançar é precisamente ressaltar as causas dos fenómenos de 
violência que afligem, de uma forma ou de outra, em todas as partes do 
mundo. Somente se nos perguntarmos sobre o porquê de tudo isto, 
poderemos sentir-nos envolvidos na busca de formas adequadas para 
contribuirmos para a erradicação das suas causas, atuando no local com 
uma visão global. 

Nas atuais transformações globais, profundas e críticas, é necessário 
identificar algumas categorias analíticas de reflexão para evitar 
simplificações e generalizações e identificar correlações entre fenómenos 
complexos e diversificados.  

A política mundial parece estar caracterizada por formas de conflitualidade 
difusa, mesmo se existe, talvez, a possibilidade de mudar radicalmente a 
narrativa sobre relações internacionais, e imaginar que a política mundial 
possa ser articulada novamente em termos de uma política concretamente 
‘pan-humana’, entendida como reconciliação planetária, reconstrução de 
um tecido social lacerado, verdadeira tomada de consciência de uma 
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comunidade alicerçada no respeito e na escuta, na atenção às 
necessidades, na justiça, na dignidade humana, na partilha. 

Nesta linha, o primeiro tema que queremos tratar na Coleção PJ, dando 
seguimento ao nº 10 sobre a Justiça, Paz e Integridade da Criação, é o que 
diz respeito à “Geopolítica”, sobretudo na sua relação com a JPIC. 

A Geopolítica é a ciência que estuda e aborda a situação política de um 
país, associando-a à geografia que está ligada a ela. A nível internacional, é 
o ponto de partida mais importante, especialmente para entender as 
circunstâncias a partir das quais surgem os conflitos armados nas 
diferentes partes do mundo, muitas das quais estão presentes até hoje e 
realizam a destruição da nossa "casa comum", impedindo sobretudo as 
populações de viverem em paz.  

A desigualdade que existe entre o pequeno número dos mais ricos, que 
ocupam a maior parte da riqueza do mundo, e a grande massa dos pobres 
e empobrecidos, que estão nos limites da sobrevivência, afundam as suas 
raízes na injustiça social, causada pelas estruturas económicas criadas pelo 
neoliberalismo: aqueles que a Igreja em seu magistério define como 
"estruturas de pecado".1 

Em suma, queremos aumentar a nossa consciência do facto de que a 
injustiça gera pobreza, desigualdade, fome, migração, exclusão. Todas 
estas situações de precariedade são geralmente terreno onde germina 
todo o tipo de violência; essas situações não só destroem a paz e a 
harmonia, mas tornam também instável o ecossistema terrestre. 

 

Para não ser apenas espectadores do que acontece no nosso mundo  
perguntamo-nos quais são as causas das situações que afligem as pessoas  

e populações inteiras em todas as regiões do planeta, 
e comprometemo-nos a contribuir para as remover. 

 

                                                             
1 Cf JOÃO PAULO II, Sollicitudo Rei Socialis, nºs 36-39. O Compêndio da Doutrina Social da Igreja 
afirma: «O subdesenvolvimento parece uma situação impossível de eliminar, quase uma 
condenação fatal, se se considerar que o facto não é apenas fruto de escolhas humanas erradas, 
mas também resultado de mecanismos económicos, financeiros e sociais de estruturas de pecado 
que impedem o pleno desenvolvimento dos homens e dos povos» (nº. 446). 
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INTRODUÇÃO 

Quando dizemos geopolítica, referimo-nos a um conceito que já estava 
presente na linguagem no início do século XX, mas que apenas em tempos 
mais recentes se tornou uma lente que serve para observar e explicar os 
acontecimentos mundiais em desenvolvimento. 

Na literatura mundial e na Internet, existem várias definições e numerosas 
contribuições sobre este tema. Nós, aqui, estamos bem conscientes de que 
este nosso discurso constitui apenas uma abordagem a uma realidade 
muito mais ampla e complexa; no entanto, pretendemos oferecer estas 
nossas sugestões como uma proposta destinada a promover ulteriores 
aprofundamentos. 

Muito interessante entre os estudos consultados por nós é o que foi 
realizado por L. Dallanegra Pedraza, intitulado Teoría y metodologia da 
geopolítica. Hacia uma geopolítica de la "costrucción de poder".2 A 
introdução ao tema oferece-nos elementos básicos para entrar num tema 
de tão grande atualidade e importância. 

A geopolítica é um campo de estudo dinâmico e interdisciplinar que precisa 
de se apoiar quer sobre conhecimentos teóricos sobre ciências políticas, 
quer sobre a situação das relações internacionais, sobre a geografia e sobre 
outras ciências como a economia e a história. 

As relações internacionais são inerentes aos conceitos de poder, de separação, 
de configuração sistémica. A geografia identifica-se com a ideia de "espaço 
vital", a economia com a noção de riqueza e recursos, a história, finalmente, 
com o conceito de evolução dinâmica.  Tal como acontece com as disciplinas 
que acabámos de mencionar, a geopolítica também tem um duplo aspeto 
operacional: por um lado, baseia-se em dados teóricos e metodológicos, por 
outro lado, sobre os empíricos inerentes ao estudo do caso individual. O 
primeiro aspeto fornece os dados necessários para compreender o 
complicado enredo das relações internacionais.  

                                                             
2 Universidad  Nacional de Rosario (UNR), Riobamba 250, Rosario, Santa Fe, Argentina. 
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v52n210/v52n210a2.pdf 

 

 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v52n210/v52n210a2.pdf
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A formação de uma teoria implica a capacidade de observar a realidade na 
sua evolução e identificar as variáveis mais significativas, visando 
identificar o mecanismo que determina toda a configuração. 
Torna-se impossível chegar a conhecer a evolução da geopolítica com todas 
as suas potencialidades, especialmente no que diz respeito à América 
Latina, se não abordarmos os aspetos teóricos e metodológicos 
relacionados com ela. 
 A teoria é o resultado de um processo de abstração implementado nas 
variáveis mais significativas de uma realidade que impõe explicações 
adequadas e que responde a uma determinada perspetiva. E essa 
perspetiva, da qual vemos a realidade, chama-se cosmovisão: uma ideia, 
uma conceção de como deve ser organizado o mundo. A partir desta 
conceção fundamental, deriva todo o resto, todo o conjunto das outras 
ideias, porque ela inspira todas as teorias e os modelos de 
desenvolvimento. 
A cosmovisão vislumbra o design universal da realidade na sua essência e 
aplica-se a todos os campos: os da política, da economia, da religião, da 
moral e da filosofia. Em nenhum destes casos a realidade se comportará de 
acordo com as nossas aspirações ou os nossos interesses, se não tivermos 
em conta o seu modo de funcionar. 

A realidade não é amorfa; está permeada de uma inteligência e uma vida 
própria, seguindo leis específicas: as leis da natureza. Quando se fala de 
política internacional, e, em particular, de geopolítica, é necessário ter em 
conta todos os elementos que lhe estão ligados, como: "domínio - 
influência - independência - soberania - interdependência - integridade 
territorial - estabilidade política e social - desenvolvimento - prestígio - 
segurança"; e ainda outros. Vendo depois as coisas numa perspetiva 
periférica, deveríamos acrescentar a busca do porquê do poder, com as 
ideias relacionadas de "resistência - construção do poder - autonomia"; 
além dos pedidos de justiça [...]3». 
 

As notas que apresentamos a seguir, referem-se a alguns autores que se 
comprometeram a ler os fenómenos emergentes na perspetiva geopolítica. 
Naturalmente, eles deixam espaço a outros contributos que podem, 
posteriormente, enriquecer essas notas.        
 
                                                             
3 DALLANEGRA L., o.c., p. 16. Ver também:  Rubén Cuéllar Laureano, Geopolitica. Origen del 
concepto y su evolución: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/view/48963/. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/view/48963/
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UNA UMA SOCIEDADE GOVERNADA PELO DINHEIRO4 

«Uma das causas desta situação [a economia da exclusão]  
está na relaçãoque se estabeleceu com o dinheiro,  

porque aceitámos pacificamente  
 o seu predomínio não sobre nós e sobre as nossas sociedades.  

Criámos novos ídolos.  
A adoração do antigo vitelo de ouro (Cf Es 32,1-35) 

ganhou uma nova e implacável versão no fetichismo do dinheiro 
 e na ditadura de una economia sem rosto  

e sem uma finalidade verdadeiramente humana. 
A crise mundial que investe as finanças e a economia  

manifesta os próprios desequilíbrios  
e, sobretudo, a falta grave de uma orientação antropológica 

que reduz o ser humano apenas a uma das suas necessidades: o consumo». 

 

                                                             
4
 FRANCISCO, Exortação apostólica Evangelii Gaudium, n. 55. 



 

Coleção PastoralJuvenil-n.13/2018 
 

10 
 

  

“O QUE MPORTA É O DINHEIRO!”5 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
5 Cf http://www.perlaretorica.it/wp-content/uploads/2013/04/Truman-Discorso-
quattro-punti.pdf 

 
Harry Truman, 33° Presidente dos Estados Unidos da 
América entre 1945 e 1953, num discurso perante o 
Congresso, definiu como "subdesenvolvidas” a maioria das 
nações do mundo (20 de janeiro de 1949). Tomou como 
ponto de referência o núcleo da "Doutrina Sagrada" da 
Chicago School of Economics. Ela considerava que as forças 
económicas de oferta, pedido, inflação e desemprego são 
análogas às forças naturais: fixas, imutáveis. O capitalismo 
era considerado como "uma combinação dourada de 
movimentos» ou «um relógio celestial». 
A premissa inicial era que o mercado livre é o sistema 
científico perfeito, em que os indivíduos, atuando em base 
aos seus próprios interesses, criam os máximos benefícios 
para todos. 

A missão Chicago School of Economics era purificar: libertar o 
mercado de todas as interrupções (causadas pelo Estado), 
para que o mercado livre pudesse agir ‘livremente’. 
 

Milton Friedemann foi o maior expoente dessa Escola, cuja 
política se tornou a expressão agressiva da capital 
multinacional para impor as suas propostas imperiais ao 
desmantelar as barreiras nacionais. 

Enquanto o governo dos Estados Unidos de America procurava 
expandir o poder das suas empresas, atropelando as fronteiras 
nacionais, a Chicago School of Economics tentou difundir o seu 
pensamento noutros contextos continentais. 

 



 

Coleção PastoralJuvenil-n.13/2018 
 

11 
 

 

 

“SHOCK DOCTRINE”.6  
 

A ensaísta e ativista política canadiana 

no seu livro de 2007, “The 

Shock Doctrine: The Rise of Disaster 
Capitalism”, chama "Shock Doctrine" a  
metodologia usada pelo neoliberismo 
para pôr em prática as suas estratégias.  
A sua teoria tenta explicar como força, 
ações furtivas e as crises são usadas para 
implementar políticas económicas neoli- 
berais como privatização, desregulamen- 
tação e  cortes nos serviços sociais.  
 

Esse método consiste em tirar proveito de todo o infortúnio que uma 
sociedade sofre (un ataque, hiperinflação, um golpe de estado ou um desastre 
climático), por forma a que políticas neoliberalistas possam aplicar soluções 
que, em vez de se preocupar com o ‘bem-estar’ da a gente, considere 
sobretudo os lucros das grandes empresas multinacionais. 
Eventos sérios que perturbam a população de um país ou região e causam 
confusão são explorados pelos apoiantes das corporações para aplicar medidas 
extremas, de tal forma que, quando os cidadãos são capazes de se recuperar 
do trauma, já é demasiado tarde relativamente a decisões difíceis de 
reverter. 

Não à nova idolatria do dinheiro  

Muitos pensadores, embora provenham de contextos geopolíticos e 
culturas diferentes, afirmam que em nome da liberdade permitimos 
que se desenvolvesse um processo mundial de globalização dos 
mercados e, portanto, uma sociedade governada pelo dinheiro, sem 
outros valores além do preço das coisas, sem outras regras além do 
egoísmo e da ganância, uma sociedade votada à deslealdade e à 

                                                             
6 Cf KLEIN Naomi, No Logo. Shock economy. L’ascesa del capitalismo dei disastri, Best 
Bur, Segrate Milano, 2007, 62-65. Cf anche: 
 http://www.elforjista.com/ladoctrinadeshock.htm; sugli attuali temi economici; 
pensiero e prassi di economisti Premi Nobel come Amartya Sen, Stiglitz, Angus Deaton.  

http://www.elforjista.com/ladoctrinadeshock.htm
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destruição, que parece não deixar espaço para a ética e atitudes plenas de 
significado.  
E não permitimos que, paralelamente a isso, se desenvolvesse um processo 
de globalização do estado de direito, capaz de garantir segurança e 
liberdade para todos e a cada um. 
 

Parece que nada existe que nos leve a entender que a felicidade do outro é 
do nosso interesse. Numa sociedade como a nossa, que se tornou um 
mundo económico, tudo ou quase está à venda ou pode ser comprado.  
Num dilúvio de tecnologia que oferece um espetáculo planetário de 
inovações mais ou menos fúteis, tudo entra em relação com tudo e tudo se 
confunde: as pessoas, as coisas, as civilizações, o passado, o presente, o 
futuro. E essas ideias - muitos pensadores o demonstram - foram impostas 
a povos e nações nos vários continentes, geralmente através da violência.  
 

A liberdade proclamada pelo capitalismo é uma liberdade na qual um 
número de pessoas cada vez maior, especialmente mulheres e jovens, 
perde o emprego ou não o encontra, ou deixa de o criar, e muitos 
direitos, obtidos em longas e sangrentas lutas nos séculos passados, 
parecem perdidos.7 
         
 

  Não a uma economia da exclusão 8 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

                                                             
7 Cf ATTALI Jacques, Finalmente dopodomani!: Breve storia dei prossimi vent'anni (Italian 
Edition) (posizioni nel Kindle 152-166). Ponte alle Grazie. Edizione del Kindle. 
8
  EG, 53-54. 

 

    Da Exort. Apost. Evangelii Gaudium:  
 

   53. Assim como o mandamento «não matar» põe um limite claro 
para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos 
dizer «não a uma economia da exclusão e da desigualdade social». 
Esta economia mata. Não é possível que a morte por enregelamento 
dum idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto o é a descida de 
dois pontos na Bolsa. Isto é exclusão. Não se pode tolerar mais o 
facto de se lançar comida no lixo, quando há pessoas que passam 
fome. Isto é desigualdade social. 
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Hoje, tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde 
o poderoso engole o mais fraco. Em consequência desta situação, 
grandes massas da população vêem-se excluídas e marginalizadas: sem 
trabalho, sem perspetivas, num beco sem saída.  
 
O ser humano é considerado, em si mesmo, como um bem de consumo 
que se pode usar e depois lançar fora. Assim teve início a cultura do 
«descartável», que aliás chega a ser promovida. Já não se trata 
simplesmente do fenómeno de exploração e opressão, mas duma 
realidade nova: com a exclusão, fere-se, na própria raiz, a pertença à 
sociedade onde se vive, pois quem vive nas favelas, na periferia ou sem 
poder já não está nela, mas fora. Os excluídos não são «explorados», mas 
resíduos, «sobras». 
 
54. Neste contexto, alguns defendem ainda as teorias da «recaída 
favorável» que pressupõem que todo o crescimento económico, 
favorecido pelo livre mercado, consegue por si mesmo produzir maior 
equidade e inclusão social no mundo.  

Esta opinião, que nunca foi confirmada pelos factos, exprime uma 
confiança vaga e ingénua na bondade daqueles que detêm o poder 
económico e nos mecanismos sacralizados do sistema económico 
reinante.  

Entretanto, os excluídos continuam a esperar. Para se poder apoiar um 
estilo de vida que exclui os outros ou mesmo entusiasmar-se com este 
ideal egoísta, desenvolveu-se uma globalização da indiferença.  

Quase sem nos dar conta, tornamo-nos incapazes de nos compadecer 
ao ouvir os clamores alheios, já não choramos à vista do drama dos 
outros, nem nos interessamos por cuidar deles, como se tudo fosse 
uma responsabilidade de outrem, que não nos incumbe. A cultura do 
bem-estar anestesia-nos, a ponto de perdermos a serenidade se o 
mercado oferece algo que ainda não compramos, enquanto todas estas 
vidas ceifadas por falta de possibilidades nos parecem um mero 
espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. 
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UMA ECONOMIA DE 99% 

Chegou a hora de construir uma economia humana em benefício de todos, 
e não apenas de alguns privilegiados. De acordo com novas estimativas9, 
oito pessoas sozinhas possuem a mesma riqueza que a metade mais 
pobre da humanidade. O crescimento beneficia os mais ricos, enquanto o 
resto da sociedade sofre, especialmente os pobres. 
Foi a própria natureza das nossas economias e os princípios subjacentes 
aos nossos sistemas económicos que nos levaram a essa situação extrema, 
insustentável e injusta. A nossa economia deve deixar de pagar 
excessivamente aos mais ricos e começar a operar em benefício de todos. 
Os governos responsáveis e com visão de futuro, as empresas que atuam 
no interesse dos trabalhadores e dos produtores, o fortalecimento do meio 
ambiente, os direitos das mulheres e um sólido sistema de tributação 
equitativa são elementos fundamentais desta economia mais humana. O 
próprio ex Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no seu último 
discurso de 2016, no dia 31 de dezembro, ousou afirmar:  
"Um mundo no qual 1% da humanidade controla a mesma riqueza que os 
restantes 99% nunca serão estáveis." A crise global da desigualdade 
continua, no entanto, sem descanso: o 1% mais rico da humanidade possui 
mais riqueza líquida do que o resto do planeta. Hoje, oito pessoas possuem 
tanto quanto a metade mais pobre da humanidade.  
Nos próximos 20 anos, 500 pessoas passarão 2.100 biliões de dólares aos 
seus herdeiros: é uma soma maior que o PIB da Índia, país onde vivem 1,3 
bilião de pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Cf OXFAM International, Un’economia per il 99%. Briefing Paper, gennaio 2017.  
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AS CAUSAS DA DESIGUALDADE 
 

No recente Fórum Económico Mundial em Davos, Suíça (de 23-26 de janeiro de 
2018), foram fortemente denunciadas as falhas do atual sistema económico que 
permite apenas a uma pequena elite acumular enormes fortunas, enquanto 
centenas de milhões de pessoas lutam pela sobrevivência com salários de fome, e 
a sociedade civil mundial pediu aos governos que assumam compromissos 
concretos contra a desigualdade. Estas são algumas das situações económicas 
globais mais problemáticas e sofridas: 
 

 As grandes empresas favorecem quem está no topo  

Com a ansiedade de produzir altos lucros para aqueles que estão no topo, 
as grandes empresas apertam cada vez mais os trabalhadores e os 
produtores e recorrem a práticas de evasão fiscal, evitando assim pagar 
impostos que beneficiariam a todos, especialmente os mais pobres. 

 Trabalhadores e produtores sob pressão 

Enquanto que os rendimentos da alta administração, muitas vezes pagos em 
ações, aumentaram drasticamente, os salários dos trabalhadores e dos 
produtores registaram aumentos mínimos e, em alguns casos, diminuíram. 

 Abusos fiscais 

Uma das ferramentas utilizadas pelas empresas para maximizar os lucros é 
pagar o menor imposto possível, e eles podem fazê-lo, graças a paraísos 
fiscais ou forçar uma concorrência a baixa entre os países para a concessão 
de benefícios fiscais e isenções ou taxas mais baixas. 

 Un capitalismo de ações hipertrófico 

Em muitas regiões do mundo, a atividade das grandes empresas visa um único 
objetivo: maximizar a compensação dos acionistas. Isso significa não só 
maximizar os lucros a curto prazo, mas também pagar uma parcela cada vez 
maior desses lucros aos proprietários das próprias empresas. 

 Capitalismo de compadrio 

As empresas que operam em vários setores (finanças, mineração, têxteis, 
produtos farmacêuticos, etc.) usam o seu enorme poder e influência para 
garantir que as regulamentações e políticas nacionais e internacionais sejam 
formuladas de forma a garantir uma rentabilidade constante. 
O consumismo de grandes porções da sociedade é "pago" por uma maioria 
empobrecida. As pessoas que fabricam as roupas que vestimos, montam os 
celulares que usamos, cultivam a comida que está em nossas mesas, são, 
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muitas vezes, exploradas para garantir a produção constante de um grande 
volume de produtos baratos e, assim, aumentar os lucros das multinacionais e 
investidores. É paradigmática a história de uma mãe que, numa megalópole 
do mundo, todos os dias costura centenas de sapatos que não poderá 
comprar para o seu filho, um filho que, provavelmente, vê uma vez por mês 
ou ainda mais raramente. 
 

FALSOS MITOS DE UMA ECONOMIA DE 1%10 
Falso Mito n° 1: O mercado tem sempre razão e a função dos governos 
deveria ser reduzida ao mínimo.  
Na realidade, o mercado não provou ser a melhor maneira de organizar e 
atribuir valor à nossa existência comum ou dar um rosto ao nosso futuro 
comum. A privatização dos serviços públicos, como a saúde, a educação ou 
o setor de água, provou ser um fator de exclusão para os pobres e 
especialmente para as mulheres. 

Falso Mito n° 2: As grandes empresas devem, a todo o custo, maximizar 
lucros e dividendos a serem distribuídos aos acionistas. A maximização do 
lucro dá um ímpeto desproporcional à renda daqueles que já são ricos e 
exerce pressão desnecessária sobre trabalhadores, agricultores, 
consumidores, fornecedores, comunidades e meio ambiente. 

Falso Mito n° 3: A riqueza individual extrema é positiva e é um sintoma 
de sucesso; a desigualdade não é importante. Pelo contrário, a afirmação 
de uma nova "era de ouro" com uma concentração excessiva de riqueza 
em poucas mãos, a maioria masculina, é contraproducente em termos 
económicos, politicamente corrosiva e prejudica o progresso coletivo. 

Falso Mito n° 4: O crescimento do PIB deve ser o principal objetivo na 
definição das políticas económicas. No entanto, como Robert Kennedy 
disse em 1968, "o PIB mede tudo, exceto o que faz a vida valer a pena 
viver". O PIB não leva em consideração a enorme quantidade de trabalho 
não remunerado feito por mulheres em todo o mundo; não leva em 
consideração a desigualdade. 

Falso Mito n° 5: O nosso modelo económico não é sexista. Na realidade, 
os cortes nos serviços públicos, a insegurança no emprego e a violação dos 

                                                             
10 Cf OXFAM International, Un’economia per l’1%. Briefing Paper, gennaio 2016.  
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direitos dos trabalhadores afetam mais as mulheres. A presença feminina 
nos trabalhos mais precários e pior pagos é desproporcionalmente superior 
à do masculino; são as mulheres que fazem a maior parte do trabalho de 
cuidados não remunerado. 

Falso Mito n° 6: Os recursos do planeta são ilimitados. Esta suposição não é 
apenas errada, mas também pode ter consequências catastróficas para o 
planeta. 
 

Como contrabalançar a desigualdade e o empobrecimento? 
No recente Fórum Económico Mundial em Davos, em janeiro de 2018, 
surgiram propostas económicas concretas11 como: 

 Incentivar modelos de negócios que adotem políticas de maior 
equidade salarial e apoiem níveis salariais decentes. 

 Introduzir um teto para os salários dos altos executivos, de modo que a 
diferença salarial não exceda a proporção de 20: 1 e elimine a diferença 
de género. 

 Proteger os direitos dos trabalhadores, especialmente das categorias mais 
vulneráveis: trabalhadores domésticos, migrantes e o setor informal, em 
particular garantindo-lhes o direito de associação sindical. 

 Garantir que os ricos e as multinacionais paguem a quantia certa de 
impostos, através de maior progresso fiscal e medidas sólidas para 
combater a evasão e fuga fiscal; 

 Aumentar os gastos públicos em serviços como saúde, educação e 
segurança social em favor das camadas mais vulneráveis… 

 

 

 

 

 
 

                                                             
11 Cf Ivi, Ricompensare il lavoro, non la ricchezza. Briefing Paper, gennaio 2018. 
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QUE PARADIGMA? 
PARAG KHANNA, ensaísta e especialista em Relações Internacionais, 

Geoestratégias e Tendências globais, escreveu muito com base na observação 
das mudanças históricas que caracterizam o mundo. Migrações, megalópolis, 
Zonas económicas especiais, comunicações e mudanças climáticas estão a 
reformular a geografia planetária: os estados já não são definidos pelas suas 
fronteiras, mas sim pelos fluxos de pessoas e ligações financeiras, comerciais e 
energéticas que os atravessam diariamente. Nesse cenário, o choque de 
poderes assume novas formas, tornando-se um conflito frenético de guerra: 
os exércitos são usados tanto para defender os territórios como para observar 
os recursos e as infraestruturas mantidas lá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O seu livro "Connectography: Os mapas da futura ordem mundial" é uma 
descrição muito detalhada que não só nos fornece uma análise lúcida do 
presente, mas também uma visão muito otimista do futuro que nos espera: um 
mundo no qual as linhas que o conectam são muitas mais do que aquelas que o 
separam. "Para aqueles que temem que o mundo esteja cada vez mais fechado, 
o Connectography oferece uma perspetiva nova e mais otimista". Vamos agora 
destacar alguns dos seus principais postulados. 

Estamos a entrar num tempo que se poderia definir como a "Idade Média 
pós-moderna": os impérios asiáticos em crescimento (como a China), as 
forças militares ocidentais (como as dos Estados Unidos), os Emirados no 

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2011-03-05/parag-khanna-benvenuti-nuovo-183239.shtml


 

Coleção PastoralJuvenil-n.13/2018 
 

19 
 

Médio Oriente (como o Qatar), as cidades-estado magnéticas (como 
Singapura), as multinacionais ricas (o exemplo da Microsoft) e benfeitores 
planetários (Bill Gates), famílias poderosas, movimentos religiosos radicais 
(os de Al-Qaeda), bandos tribais (pashtun) e enormes fluxos de população 
(imigrantes hispânicos, norte-africanos), poderosos meios de comunicação 
(p.e. la CNN), universidades e mercenários, todos interagem em em formas 
imprevisíveis e perigosas para produzir até  mesmo as crises globais mais 
destrutivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A conectividade substituiu a divisão como um novo paradigma para a 
organização global. O mapa do mundo real não deveria representar apenas 
os Estados, mas também as metrópoles, as autoestradas, as vias férreas, os 
gasodutos, os cabos de internet e os outros símbolos da nossa nascente 
civilização de redes globais. Este é o novo cenário diplomático em que a 
tecnologia e o dinheiro - não mais a soberania nacional do 800 - determinarão 
quem tem o poder, diz Parag.12 
 

 A REVOLUÇÃO DA CONECTIVIDADE GLOBAL 
 

Descentralização – Agregação 
 

A descentralização é a força política mais poderosa da nossa era. Em todos 
os lugares, acabaram-se os impérios e a autoridade move-se das capitais 
nacionais para as províncias e para as cidades que buscam autonomia nos 
seus assuntos financeiros e diplomáticos. No entanto, a descentralização 
tem uma contrapartida importante: a agregação. Quanto mais as unidades 
políticas se tornam pequenas, mais elas se devem fundir em grandes 
confederações para partilhar recursos e sobreviver. 

                                                             
12 Cf Intervista a Parag Khanna, di F. Romeo e A. Cossu  in “Vita”, 17.11.2017. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiY-LXohInYAhVJJewKHfS0AjoQjRwIBw&url=http://momomarrero.com/2017/10/31/conectografia/&psig=AOvVaw3edKtZC4Q097L5JFIYJ1ro&ust=1513324827176609
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A América do Norte está a tornar-se supercontinente unificado, enquanto 
que a Europa, mais fragmentada, se defronta com um número 
considerável de movimentos separatistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tendência está a tomar forma, da África oriental ao Sudeste asiático, com 
novas federações regionais dinâmicas, que tomam forma através de 
infraestruturas e instituições comuns. 
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Cadeias de abastecimento e Zonas Económicas Especiais  
 

A natureza da concorrência geopolítica evolui das guerras para a conquista 
de um território através de um "conflito", às cadeias de abastecimento 
globais, quer horizontal, quer verticalmente. 
Horizontalmente com o objetivo de conquistar papeis fundamentais na 
energia e na produção industrial. 
Verticalmente para explorar plenamente o valor acrescido dos fluxos de 
finanças, tecnologia, conhecimento e talento. Esta disputa representa a 
transição de um estado de guerra entre sistemas (o capitalismo contra o 
comunismo) para um estado de guerra dentro de cada sistema comum de 
cadeias de abastecimento. 
Se a guerra é uma ameaça recorrente, este "conflito" é uma realidade 
perpétua e as estratégias económicas irão ganhar e não a doutrina militar. Em 
todo o mundo, foram construídas milhares de novas cidades e zonas 
económicas especiais (ZES) para permitir que as empresas que as cercam 
entrem nesse cenário global. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A conectividade é um dos principais motores da grande transição 
para um sistema económico global mais complexo. 
As economias mais integradas, as populações com maior mobilidade, o 
domínio cibernético fundindo-se com a realidade física e a mudança 
climática estão a introduzir mudanças transcendentes no nosso estilo 
de vida. 

As reações mais importantes e muitas vezes imprevistas de causa e efeito 
entre esses fenómenos são quase impossíveis de decifrar. 
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No entanto, mesmo se a conectividade torna o mundo mais complexo e 
menos previsível, ela também oferece os caminhos essenciais que nos 
permitem alcançar a resiliência coletiva. Estamos em um momento em 
que são anunciadas simultaneamente a "morte da globalização" e o 
advento da era da "hiperglobalização". 
Os mapas sempre foram importantes, mas hoje em dia os mapas que 
não representam infraestruturas correm o risco de se tornarem cada vez 
mais irrelevantes. Os melhores mapas são aqueles que, juntamente com 
a geografia física, representam as conexões construídas pelo homem. A 
infraestrutura global está a mudar o rosto do nosso sistema global: da 
divisão vamos para a conexão. 
 

 

ESTE E OESTE: AS VIAS DA SEDA DE EURASIA 

  

Os mais de 9.000 quilómetros da "Via da seda" serviram para unir, inicialmente, 
a cidade italiana de Roma e a cidade chinesa de Xian, atravessando, entre 
outros países como a Turquia, o Iraque, o Irão, o Uzbequistão, o 
Turquemenistão e a China. Uma aventura que, sem estar livre de perigos, 
deixou um importante património arqueológico e histórico. 
 

Neste período, no âmbito da União europeia, procura-se revitalizar esta antiga 
rota para promover trasporto di merci, grazie al progetto “Transport Corridor 
Europe Caucasus Asia - TRACECA O seu objetivo é melhorar a infra-estrutura e a 
higiene das estradas e tornar este percurso mais rápido do que viajar pelo mar. 
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As infraestruturas de conectividade, como as autoestradas e os caminhos-
de-ferro, os oleodutos, os gasodutos, as redes elétricas e a Internet são 
muito importantes para a promoção da mobilidade, do comércio, do 
intercâmbio de capitais, dos dados, das informações e para o 
desenvolvimento de investimentos transfronteiriços. Na verdade, as 
infraestruturas oferecem a oportunidade de criar empregos e desenvolver 
economias e relações entre países. Desempenham, portanto, um papel 
crucial no atual cenário geopolítico: transformam as economias e 
aumentam as relações entre países. Neste contexto, a China parece estar 
pronta para desempenhar um papel fundamental ao investir na nova 
iniciativa da “Silk Road” do terceiro milénio.  

Comerciantes de homens 
Numa reconstrução que utiliza entrevistas exclusivas com negociadores, 
membros dos serviços secretos, especialistas em combate ao terrorismo e 
pirataria, ex-reféns e muitos outros, alguns jornalistas enfrentaram o 
complexo mundo dos mercadores de homens. É um negócio sofisticado que 
todos os dias traz milhares de refugiados para as costas do Mediterrâneo e 
outras regiões do mundo. 

 
O tráfico de cocaína ao longo das rotas transarianas abriu o caminho para 
outra "mercadoria": homens e mulheres, jovens e idosos, fugindo da 
guerra, injustiça, perseguição, climáticas dramáticas, empobrecimento 
mudanças. Um comércio que custa milhares de vidas e que vale bilhões. 
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FINALMENTE DEPOIS DE AMANHÃ! 
 

Em todos os contextos, há um número considerável de cientistas 
políticos, académicos, ensaístas e economistas que reflete e propõe 
alternativas para enfrentar a situação descrita até agora.  
Eles interrogam-se: será que a crise financeira que começou em 2008 
terminará com o retorno da onipotência de Wall Street? Os "distúrbios 
financeiros" poderão ser geridos? O coração da economia mundial 
permanecerá nos Estados Unidos? A degradação do clima será 
neutralizada? As novas tecnologias tornarão possíveis outras  formas de 
ditadura?  
 

Jacques Attali, economista, escritor e 
banqueiro francês no livro "Finalmente, 
depois de amanhã. Breve história do 
futuro", baseando-se na análise da atual 
situação geopolítica global, descreve 
aquilo que ele define como as cinco 
"ondas do futuro", a primeira das quais 
se refere ao atual decénio (2015-2025). 
 

Distúrbios demográficos, Terrorismo, 
mudanças climáticas, esgota- mento de 
recursos, o surgimento de novos poderes e 
o declínio do estilo de vida ocidental:  
 
Estes são os tópicos analisados nas 
primeiras quatro "ondas" da queda do 
império americano ("primeira onda"), para a formação de um mundo 
policêntrico ("segunda onda"), no qual dominará um "hiper-império" 
("terceira onda"), atravessado por um "hiper-conflito" ("quarta onda"), 
com consequências inimagináveis.  
 

A humanidade parece ir para a sua própria aniquilação (nesta descrição 
apercebemo-nos de algumas chamadas de atenção do Papa Francisco 
quando fala da terceira guerra mundial feita a “pedaços” ou quando fala da 
deterioração da qualidade de vida, degradação social, iniquidade planetária 
na encíclica Laudato sì’), mas esta não é a conclusão a que chega Attali.13 

                                                             
13  https://www.ibs.it/sopravvivere-alla-crisi-sette-lezioni-libro-jacques-attali/e/9788864111049 

https://www.ibs.it/sopravvivere-alla-crisi-sette-lezioni-libro-jacques-attali/e/9788864111049
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Ele afirma: "Um dia ou outro, esta crise acabará, como todas as outras, 
deixando atrás de si inúmeras vítimas e alguns vencedores, poucos.  

Mas cada um de nós poderia mesmo sair dela num estado de longe muito 
melhor do que aquele com que entrámos. Isto, desde que compreendamos 
a lógica e o percurso, usemos os novos conhecimentos acumulados em 
vários setores, se dependermos apenas de nós mesmos, nos levemos a 
sério, para nos tornarmos atores do nosso próprio destino e adotarmos 
estratégias ousadas de sobrevivência pessoal. 

O meu objetivo não é, portanto, apresentar um programa político para 
resolver esta crise e todas aquelas que venham a seguir, ou oferecer 
generalizações vagas, moralizantes, mas sugerir estratégias precisas e 
concretas que permitam a todos "procurar uma luz na desgraça" e saber 
como gerir os obstáculos que se apresentem, sem depender de outros para 
sobreviver, para viver melhor ". 

Porque, se é verdade que muitas nuvens se adensam no horizonte, não 
faltam os meios para construir um mundo mais pacífico, evitar que a raiva 
e a fúria se transformem em violência global, escapar das ameaças 
climáticas, do terrorismo, da degeneração tecnológica.  

Desde que compreendamos que a melhor maneira de o fazer, de realizar as 
nossas potencialidades é ajudar os outros a realizar-se, a tornar-se eles 
próprios, a escolher a própria vida, a substituir o egoísmo irracional e 
suicida por um altruísmo lúcido.  

Então, poderemos dizer:  

"Finalmente, depois de amanhã!". 
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Alguns aspetos da realidade atual 

Jacques Attali analisa alguns aspetos interessantes que aparecem hoje na 
cena mundial14. Segue um breve resumo. 

 Média de vida e crescimento económico 

Considerada de um ponto de vista quantitativo, do século passado até 
hoje, a vida média da humanidade não parou de crescer, a um ritmo 
acelerado nos últimos trinta anos.  

O PIB (Produto Interno Bruto) por habitante no mundo (que mede a renda 
monetária anual de cada habitante do planeta com o mesmo poder de 
compra) triplicou entre 1990 e 2015, passando de 5.400 a 15.300 dólares 
internacionais (PPP), e crescendo muito mais significativamente na Ásia do 
que em outros continentes. A expectativa de vida para homens e mulheres 
aumentou de 46,9 anos em 1975 para 71,4 em 2015. A pobreza diminuiu 
3,5 vezes desde 1985 e 2015. 

O custo de alguns produtos, devido à globalização, e, portanto, da 
concorrência, o progresso técnico e o aumento da produtividade 
diminuíram consideravelmente. A produção mudou-se para locais onde a 
mão-de-obra é mais barata. 

Em geral, a riqueza está concentrada nas mãos daqueles que controlam as 
inovações em grande escala e, por outro lado, o progresso técnico só 
amplia o fosso entre a produção horária real de um trabalhador e seu 
salário: hoje, em 19 países mais industrializados, a diferença é mesmo o 
dobro dos valores de vinte anos atrás. 

A ação humanitária e altruísta no mundo está a assumir dimensões cada 
vez mais significativas. Uma dimensão do mundo, radicalmente oposta à 
ganância e ao individualismo, está a começar a influenciar a realidade. 
Existem quatro grupos de atores constituintes: as ONGs, as agências das 
Nações Unidas, a Cruz Vermelha Internacional e os Estados. 

 Acesso à rede 

Em 2016, 7 mil milhões de pessoas (igual a 95% da população mundial) 
tiveram acesso a uma rede celular (6.200 milhões de pessoas numa rede 
rápida); 3,8 biliões de pessoas possuem um telefone celular, enquanto que 

                                                             
14 Cf ATTALI Jacques. Finalmente dopodomani!: Breve storia dei prossimi vent'anni (Italian Edition) 
(posizioni nel Kindle 225-589. Ponte alle Grazie. Ed. del Kindle). 
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existem 2 biliões de usuários de redes sociais, a partir de dispositivos 
móveis. De acordo com o Banco Mundial, em 2016, 49,2% da população 
usava a Internet, enquanto que em 1996 era apenas 1,3%. 

 O uso de objetos e recetores conectados permite coletar em tempo real 
uma grande quantidade de dados biológicos, meteorológicos, químicos, 
etc., melhorando a produção agrícola. Com a tecnologia digital, o setor de 
saúde supera sempre a barreira da distância física, propondo planos de 
assistência mais integrados, automatizando e digitalizando o intercâmbio 
de informações e registos médicos. 

Mais de 1,2 milhão de robots industriais operam atualmente em todo o 
mundo no campo do trabalho. O "cobot", ou seja, os robots dirigidos pelo 
homem em uma linha de montagem aliviam a parte mais repetitiva e 
opressiva do trabalho. Os exoesqueletos mecânicos aliviam o peso dos 
materiais trazidos pelos trabalhadores, etc. 

 Educação 
Mesmo a educação muda com as novas tecnologias. Em 2016, quase 4200 
MOOCs (Massive Open Online Courses) foram ativados, abertos em mais de 
600 universidades em todo o mundo. Em 2015, havia 35 milhões de alunos 
que haviam seguido um MOOC. 

Nos países desenvolvidos, a classe média ficou para trás e a pobreza 
extrema persiste e aumenta; os sistemas educativos estão a funcionar 
incorretamente em todo o mundo. A autoridade do professor é 
questionada e a maioria dos estudantes sai da escola sem a formação 
necessária para encarar, hoje, o mundo. 

Na França, quase 150 mil jovens deixam o sistema escolar todos os anos 
sem saber ler ou escrever corretamente. 

Nei Paesi dove lo sviluppo appare più lento, 57 milioni di bambini non 
hanno ancora accesso all'istruzione; più della metà di loro vive nell'Africa 
sub-sahariana. 

 Mobilidade humana 

O planeta é atravessado por movimentos cada vez mais relevantes de 
pessoas e ideias. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, em 
2015 foi atingida a participação de 1,2 bilião de turistas internacionais: em 
1995 havia apenas 541 milhões. 
Mesmo os imigrantes participam dessa consciência, levam sempre com 
eles uma parte da variedade do mundo. De acordo com o Banco Mundial, 



 

Coleção PastoralJuvenil-n.13/2018 
 

28 
 

em 2015, quase 250 milhões de pessoas moravam num país diferente do 
país onde nasceram; a estes, devemos adicionar pelo menos vinte milhões 
de refugiados. Os migrantes não são apenas um elemento de unidade do 
mundo, mas muitas vezes também de tragédia.  

Cerca de 86% dos refugiados são bem acolhidos pelos países em 
desenvolvimento: Turquia, Paquistão, Líbano, Irão, Etiópia, Jordânia, Quénia, 
Chade, Uganda, os principais. Em 2015, o número de refugiados nos países 
desenvolvidos atingiu o número de 1,6 milhões de pessoas.  

No final de 2015, o número de crianças forçadas a abandonar as suas casas 
como resultado de conflitos foi de quase 50 milhões: 31 milhões deles 
vivem atualmente num país estrangeiro e 11 milhões solicitaram asilo ou 
são refugiados; outros 17 milhões tiveram de migrar para o seu país de 
origem para escapar à violência e aos conflitos. 

 Consciência planetária 

Numerosos elementos indicam que esta consciência de unidade do mundo 
está a produzir um fortalecimento do estado de direito internacional: 127 
países do mundo adotaram uma lei contra a violência sobre as mulheres, 
quando, em 1990, quase nenhum deles a tinha.  

Entre 2013 e 2015, 65 países, a maioria dos quais em vias de 
desenvolvimento, criaram 94 reformas destinadas a promover a igualdade 
de género. 

 População mundial 

Desde o início do século 21, observou-se um fenómeno de envelhecimento 
generalizado da população mundial, decorrente da diminuição do número 
de filhos por família e do alongamento da vida.  

O envelhecimento não é uma boa notícia, porque tornará mais difícil 
manter o crescimento e alimentar a economia.  

Para compensar essa tendência, a população dos países menos 
desenvolvidos do mundo mais do que duplicou em menos de 30 anos, 
atingindo os 954 milhões de indivíduos em 2015.  

O Shael em particular (Mali, Níger, República do Tchad, Centro-africana 
do Congo e Burkina Faso) é a única região do mundo a ter mantido uma 
taxa de fertilidade entre 6 e 7 filhos por mulher, ao mesmo tempo que 
reduziu a taxa de mortalidade infantil. 
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 Saúde 

Mais de 80% das pessoas que vivem em áreas urbanas estão expostas à 
poluição do ar que não respeita os limiares da OMS. [...] De acordo com um 
relatório da ONU, 33% da terra mundial estaria moderada ou severamente 
degradada devido à erosão, salinização, compactação, acidificação e 
poluição química dos solos.  

Alguns países da OCDE descobriram que mais de 60% de suas fontes de água 
- entre fontes de superfície e águas subterrâneas - estavam poluídas por 
pesticidas. 

Estudos cada vez mais numerosos também fornecem evidências dos efeitos 
deletérios dos produtos químicos na saúde humana. Os glifosatos, por 
exemplo - herbicidas totais não seletivos, como o Roundup® da Monsanto, 
poderão causar distúrbios endócrinos e interferência no sistema hormonal 
em mamíferos e, portanto, malformações congénitas e tumores cancerosos. 
 

 Mudança climática 

A temperatura média do mundo aumentou 0,85 graus entre 1880 e 2012 e 
o aumento acelerou a partir de 1976, atingindo uma taxa de + 0,19 graus 
por década. O período entre 1983 e 2012 foi o mais quente dos últimos 
1400 anos. 
 No século 21, 14 dos 15 anos mais quentes foram registados na história15 
A deterioração do clima, que agora se tornou um dado de facto, contribuiu 
para aumentar a sensibilidade para os problemas ecológicos. 
 

Mais de meta de dos países com altos níveis de riqueza e mais de um terço 
dos países mais desfavorecidos ou intermediários conseguiram reduzir a 
poluição que produz mais de 5% em cinco anos. 

  

                                                             
15 Cf ATTALI Jacques, o.c., 569-589. 
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FRAGILIDADE 
DO SISTEMA FINANCEIRO GLOBAL 

 

 

 A dívida pública global continua a crescer incontrolavelmente. 

 O direito de propriedade está a enfraquecer.  

 A liberdade de imprensa degrada-se. 

 A democracia retira-se.  

 As nações estão cada vez mais sob o controlo das multinacionais.  

 O protecionismo e o populismo generalizaram-se. 

 Os Estados Unidos estão a enfraquecer-se cada vez mais.  

 A China não pode substituir os Estados Unidos.  

 A Europa é politicamente impotente. 

 As instituições como as Nações Unidas são cada vez mais irrelevantes.  

 Há uma degradação da ordem social e familiar. 

 Aparecem grupos sectários e fundamentalistas. 

 O poder das forças não estatais, sectárias e criminais está a crescer. Há uma 
desestabilização geoestratégica no mundo e um retorno à violência. 

 

Não se consegue encontrar uma explicação unânime partilhada desta 
desordem económica, social e política contemporânea. Por outro lado, 
se queremos preparar-nos melhor para o futuro, é essencial refletir 
sobre as causas do presente16. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Cf, IVI., 1052-1054. 
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OS SINAIS DOS TEMPOS 

Tomemos como ponto de referência as palavras do Papa Francisco, que 
analisou a realidade geopolítica mundial a partir de um constante 
discernimento dos sinais dos tempos, à luz do Evangelho. 
 

«A natureza da crise é global porque tem em si uma hermenêutica, 
uma maneira de entender a realidade. [...] A crise questiona-nos sobre 
o caminho que estamos a seguir e sobre aquele que se estende diante 
de nós.» 

          Jorge Mario BERGOGLIO, Nel cuore dell’uomo. Utopia e impegno, 
Milano, Bompiani, 2013 

 

"Estamos convencidos de que não devemos esperar por nenhum 
salvador, nenhuma proposta mágica que nos ajude a sair deste 
momento ou que nos ajude a terminar o "nosso verdadeiro 
destino".  

Não há um destino verdadeiro, não há nenhuma magia. O que 
existe é um povo com uma história cheia de interrogações e 
dúvidas, com instituições que mal estão de pé, com valores 
equilibrados, com as ferramentas mínimas necessárias para 
continuar por um curto período de tempo. Questões demasiado 
complexas para serem confiadas a uma pessoa carismática ou a um 
técnico. Temas que apenas através de uma ação coletiva de criação 
podem levar a um caminho mais favorável.» 

Jorge Mario BERGOGLIO, Scegliere la vita. Proposte per tempi difficili,  
Milano, Bompiani, 2013. 
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«Existe uma tensão bipolar entre plenitude e limite. Por isso, faz    
sentido interrogarmo-nos: sobre que tipo de antropologia devem 
basear-se a ação educativa e o anúncio do evangelizador? Isso leva-
nos a tentar uma justa avaliação do tempo». 

«O sincretismo conciliador é a forma mais escondida do 
totalitarismo moderno: a de quem se acomoda, independente-
mente dos valores que o transcendem». 

 ««O relativismo, fruto da incerteza afetada pela mediocridade, ou 
a tendência atual de desacreditar valores ou, pelo menos, propor 
um moralismo imanente que adia o elemento transcendente, 
substituindo-o por falsas promessas ou propósitos circunstanciais». 

«Essa tendência a uniformizar as políticas para uma "nova ordem", 
através da internacionalização do capital e dos meios de 
comunicação, deixa-nos com o sabor amargo do desinteresse pelos 
compromissos sociopolíticos concretos, pela participação real na 
cultura e nos valores locais». 

«Não podemos reduzir-nos a um mero número nas estatísticas de 
opinião ou de mercado, ou a um estímulo para a publicidade.» 

Jorge Mario BERGOGLIO, Disciplina e passione: Le sfide di oggi per chi deve educare, 
Milano, Bompiani, 2013. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz-6fI0oLYAhVRJewKHZRnBdsQjRwIBw&url=http://caraterramia.blogspot.com/2015/06/lettera-enciclica-laudato-si-del-santo.html&psig=AOvVaw0X9cjJD-Oj-xtBPgyeTvRz&ust=1513105217163514
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«Hoje, mais que nunca, o caminho é a santidade: 
Ser testemunhas verdadeiras daquilo em que se acredita, e que se 
ama e vivê-lo de maneira fraterna. 
Tentando ser o espelho não da nossa opacidade, mas da Palavra do 
Outro. 
Esta é a verdadeira realização simbólica: a de um desejo unido ao 
d’ Aquele que não podemos explicar, mas que vimos, porque nos 
deixámos encontrar por Ele e O amamos. 
E o símbolo, como bem sabemos, cria cultura». 

«No silêncio do estudo, na humildade da partilha e da ajuda 
encontramos a solução contra a mediocridade que leva à corrupção e 
ao desinteresse, ambas as coisas provocam muitas incertezas nos 
nossos jovens e incitam à evasão e à superficialidade». 

Jorge Mario BERGOGLIO, Disciplina e passione: La sfide di oggi per chi deve educare, Milano, 
Bompiani, 2013. 

«Criar juntos uma comunidade melhor, com os limites e as 
possibilidades da história, é um ato de esperança.  
Não de certezas, nem de meras apostas:  
nem o destino, nem chance. 
Precisam-se crenças e virtudes».  

Jorge Mario BERGOGLIO, Scegliere la vita. Proposte per tempi difficili, Milano,  

Bompiani, 2013. 

«O sentido da utopia. Em primeiro lugar as utopias são fruto da 
imaginação, são a projeção no futuro de um conjunto de desejos e 
aspirações.  
A utopia ganha a sua força em dois elementos: por um lado, o 
desentendimento, a insatisfação o mal-estar causado pela 
sociedade atual; por outro lado, a convicção inflexível de que há 
outro mundo possível.     

Daí o seu impulso para a ação. Longe de ser uma consolação 
simples e ilusória, uma alienação imaginária, a utopia é a forma 
que toma a esperança numa situação histórica concreta e 
determinada». 
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«Numa sociedade onde a mentira, o subterfúgio e a hipocrisia 
fizeram perder aquela confiança de fundo que permite estabelecer 
vínculos sociais, que novidade é mais revolucionária do que a 
verdade? 

Falar com verdade, dizer a verdade, expor os nossos princípios, os 
nossos valores, as nossas opiniões. Se, de principio, nos propomos 
evitar qualquer tipo de mentira ou expediente, seremos também 
mais responsáveis e até mais caridosos.  

A mentira escurece tudo, a verdade, pelo contrário, diz 
abertamente o que tem no coração.  

Primeira proposta: dizer sempre a verdade e a partir da nossa 
posição. Garanto que a mudança será visível: algo novo nascerá na 
nossa comunidade.  

Uma segunda proposta: busquemos a coragem de nos colocarmos 
completamente em ação pelo valor cristão da fraternidade 
solidária.  

Não consintamos que a mentalidade individualista e competitiva, tão 
radicada na nossa cultura, acabe por colonizar também as nossas 
escolas.  (comunidade, oratórios, paróquias, centros juvenis, bairros, 
sociedade n.d.r.) 

Encontramos a força para ensinar e até mesmo exigir generosidade, 
benevolência, o primado do bem comum. A igualdade e o respeito por 
todos: estrangeiros (de países vizinhos), pobres, indigentes. 

Lutemos por afastar das nossas Escolas todas as formas de 
discriminação e preconceitos.  Aprendamos e ensinemos a dar, mesmo 
com escassos recursos das nossas instituições e famílias. 

E que isto se manifesta em cada decisão, em cada palavra, em cada 
projeto. Assim, enviaremos um sinal muito claro (e até polémico, 
contraditório, se necessário) do tipo de sociedade que queremos criar. 

                           Jorge Mario BERGOGLIO, Scegliere la vita. Proposte per tempi difficili, Milano,  

Bompiani, 2013. 
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“Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, 
 mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis.  

Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos?"  
(Mt 7,15-16). 

 

O DÉFICE DA ÉTICA 
17

 
 

 

Escutemos o Card. Maradiaga, Bispo salesiano das Honduras, atento 
observador da situação socio-política: «Os problemas atuais da economia 
não podem ser resolvidos pela única consideração do PIB (Produto Interno 
Bruto), ou apenas o défice fiscal ou algum outro indicador 
macroeconómico. Verificámos claramente que o maior défice é ético. A 
ética está intimamente ligada à pessoa; por isso, não pode ser excluído da 
globalização ou da geopolítica. 

A nova Ordem Mundial não pode ser construída à margem da ética, 
reduzindo-se a uma mera ordem económica. Na evolução do cosmos, o 
aparecimento do ser humano coincidiu com a origem da moralidade. O 
nascimento do ser humano vai de mãos dadas com a moralidade. 

Por outras palavras, são os valores éticos e as normas que devem garantir 
que a vida humana seja verdadeiramente humana. A finalidade de toda a 
ética é tornar visivelmente operacional a humanidade da pessoa. Quando 
há falta de respeito pela vida na sociedade, na justiça, na liberdade, na 
igualdade, no desenvolvimento da pessoa, a vida desumaniza-se. Os 
requisitos éticos, expressos concretamente como direitos humanos e como 
valores morais, são aqueles que tornam possível à pessoa a realização da 
própria dignidade. 

É comum dizer-se que a humanização é o processo que permite que o ser 
humano seja pessoa. Isso significa que avançar no processo de 
personalização é equivalente a avançar na moralização. Esta não é uma 
visão individualista do ser humano, porque a personalização significa o 
desenvolvimento da própria singularidade do sujeito livre e responsável, 
expressando o seu ser através de ações intersubjetivas que são respostas 
justas e gentis, e consolidando a convivência social buscando o bem 
comum na solidariedade. E é na própria pessoa que coexistem a 
singularidade, a alteridade e a sociabilidade. 

                                                             
17 RODRÍGUEZ  MARADIAGA Oscar, Aproximación geopolítica a la justicia en un mundo globalizado: 
 http://www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta18/acta18-rodriguezmaradiaga.pdf 

http://www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta18/acta18-rodriguezmaradiaga.pdf
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Tudo isso, então, não se refere a uma única pessoa, mas a todas. Também 
não é suficiente cuidar de um único aspeto da pessoa, mas é necessário 
considerar a sua unidade. O Papa Paulo VI definiu o autêntico desenvol-
vimento humano como a promoção de todos os homens e de todo o homem18. 

Para a teologia moral católica também é essencial derivar o conceito de 
pessoa da antropologia cristã, fonte primordial de toda a nossa reflexão ética. 
A reflexão teológica sobre a pessoa é muito extensa, categoria aplicada em 
primeiro lugar à Santíssima Trindade para explicar as relações existentes entre 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo19. O homem pode aprender de Deus a ser 
pessoa. Reconhecemos na fé que a pessoa humana foi criada por Deus à sua 
imagem e semelhança, e que foi amada e redimida por Jesus Cristo, e 
chamada a participar da comunhão dos santos. 

Estas são as razões pelas quais o homem possui uma dignidade intrínseca, 
inerente ao seu próprio ser, que deve ser enfatizada e respeitada e não 
deve, pelo contrário, ser violada por nenhum motivo, nem pelo próprio 
indivíduo, nem por outros20. 

Podemos concluir que a moral deve garantir à pessoa humana o seu ser 
intrínseco, seja quando age como sujeito, seja quando é objeto da ação dos 
outros. Por outras palavras: o motivo geral da ética é o reconhecimento, a 
promoção, a explicitação da dignidade própria da pessoa humana. E esta é 
uma conclusão evangélica [...]. «Os diferentes mandamentos do Decálogo 
não são de facto a refração do único mandamento sobre o bem da pessoa, 
a nível dos múltiplos bens que conhecem a sua identidade de ser espiritual 
e corpóreo, em relação a Deus, ao próximo e ao mundo das coisas»21. 
 

 

Devemos decidir: 
 
 

 

 

                                                             
18 PAOLO VI, Populorum Progressio, 1967, n. 14. 
19 Cf PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della 
Chiesa, Città del Vaticano, LEV 2004, 34-48. 
20 Cf VAN MARREWIJK A. Leonardo, Moral fundamental. Para dar frutos en la caridad. Santiago, 
2006. Ed. UCSH, 23-37. 
21 GIOVANNI PAOLO II, Enc. Veritatis Splendor, n. 13, Città del Vaticano, LEV 1993. 

DE QUE LADO ESTOU? 
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1. Quais as variáveis que considero mais importantes, para tomar em 
consideração no que respeita à geopolítica global? 
 

2. Em que aspetos me senti interpelada/o por estes dados? 
 

3. Interroguei-me sobre as causas da desigualdade no nosso mundo? 
Indico algumas delas...  

 

4. Reflito sobre o modo como a geopolítica atual cria “estruturas de 
pecado” que vão contra o plano de Deus para a população 
mundial e os seus habitantes. 

 

5. Que relação posso evidenciar entre cada um dos valores do 
paradigma "Justiça, Paz, Integridade da Criação" e a geopolítica 
que domina a nossa história? 

 

6. Quais os elementos dos sinais dos tempos, citados pelo Papa 
Francisco, considero mais importantes para uma mudança positiva 
no nosso mundo? 
 

7. Elaboro uma mensagem breve que quero enviar aos educadores, 
às comunidades educativas, para os convidar a assumir a 
educação à JPIC como uma dimensão fundamental do Projeto 
educativo da sua Instituição. 

 

 

 

 NÃO SÃO APENAS  

 ALGUMAS PERGUNTAS… 
 

 

 



 

Coleção PastoralJuvenil-n.13/2018 
 

38 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. ATTALI Jacques, Sopravvivere alla crisi. Sette lezioni di vita = Le terre, Roma, 
Fazi 2010. 

2. -, Finalmente dopodomani! Breve storia dei prossimi vent'anni = Saggi, Ponte 
alle Grazie 2017.  

3. BERGOGLIO Jorge Mario, Nel cuore dell’uomo. Utopia e impegno, Milano, 
Bompiani 2013. 

4. DALLANEGRA Pedraza Luis, Teoría y metodología de la geopolítica. Hacia una 
geopolítica de la "construcción de poder",  Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales, vol. LII, núm. 210, septiembre-diciembre, 2010, pp. 15-42 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

5. FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, Città del Vaticano, LEV 2012. 

6. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Sollicitudo Re Socialis, Città del Vaticano, 
LEV 1987. 

7. HUNTINGTON Samuel Phillips, El choque de civilizaciones y la reconfiguración 
del orden mundial, Buenos Aires, Paidós 2001.  

8. KHANNA Parag, I tre imperi. Nuovi equilibri globali nel XXI secolo = Le terre, 
Roma, Fazi 2010. 

9. -, Sopravvivere alla crisi. Sette lezioni di vita = Le terre, Roma, Fazi 2010. 

10. -, Connectography. Le mappe del futuro ordine mondiale = Le terre, Roma, 
Fazi 2016. 

11. -, La rinascita delle città-stato. Come governare il mondo al tempo della 
devolution = Le terre, Roma, Fazi 2017. 

12. KLEIN Naomi, Shock economy. L'ascesa del capitalismo dei disastri, Milano, 
BUR Rizzoli 2008.  

13. MARSHALL Tim, Le 10 mappe che spiegano il mondo = Saggi, Roma, Garzanti 2017. 

14. NAPOLEONI Loretta, Mercanti di uomini. Il traffico di ostaggi e migranti che 
finanzia il Jihadismo = Saggi italiani, Rizzoli 2017. 

15. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina 
Sociale della Chiesa, Città del Vaticano, LEV 2004. 

 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jacques+Attali&search-alias=stripbooks
https://www.ibs.it/libri/autori/Naomi%20Klein
https://www.ibs.it/libri/autori/Tim%20Marshall
https://www.ibs.it/libri/autori/Loretta%20Napoleoni


 

Coleção PastoralJuvenil-n.13/2018 
 

39 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     «Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão acrescentadas.» 

                                                                                          (Mt. 6,33). 
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