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A CRISE DO HUMANO 

Temos sido governados nas ultimas decadas pelo pensamento da 
crise e do fimll, Com 0 afundamento das nossas crent;:as tradicionais e 
o processo de deslegitimat;:ao geral, deu-se a crise da razao hist6rica, a 
crise do sentido, enfim, a crise do humano, Ouvimos falar da crise das 
grandes narrativas (Lyotard), do fim das ideologias (Bell), da crise da 
verdade (Heidegger), do adeus ao corpo (Le Breton) e do advento do 
ultimo homem (Fukuyama), Tambem a familia passou a rever-se nas 
figuras da crise e do fim, A instituit;:ao pan6ptica de integr~t;:ao e controlo 
social, para criant;:as, homens e mulheres, que se constituiu no dealbar da 
modernidade, viu nos ultimos anos 0 seu poder desintegrar-se, ou pelo 
menos enfraquecer consideravelmente (Bauman, 1998: 182-9), 0 seu 
brat;:o disciplinador integrou 0 processo da racionalizat;:ao ocidental, pela 
act;:ao conjugada da religiao e da economia, e mobilizou 0 sexo para 0 apoio 
a hierarquia estabelecida de poder12, Associando 0 sexo a confissao, ao 
cumprimento do dever e a conformidade com as obrigat;:6es socialmente 
aceites, a familia pode chegar, entao, onde 0 nao conseguiam as outras 
duas maiores instituit;:6es pan6pticas, 0 exercito e a fabrica, como bern 
lembrou Michel Foucault (1976)13, 

Mas 0 sexo ja nao parece estar hoje prisioneiro do principio do dever14, 
o seu principio eo do prazer e a sua caut;:ao e hoje a experiencia intima do 
encontro com 0 outr~ e uma «etica da estetica» (no sentido maffesoliniano 
de etica da emot;:ao), alem de uma apaixonada necessldade de «conquista 
do presente» (Maffesoli, 1998)15, Pode, pois, dizer-se que a familia entra 
em crise, desintegrando-se como instituit;:ao de controle, a medida que 0 

sexo se desloca da casa para 0 local de trabalho e para todos os locais de 
relacionamento social, que exprimem a actual atmosfera «sensoI6gica», 

11 VeT, neste sentido, Que valores para este tempo?, actas de Confereneia hom6nima, editadas pela Funda(:iio 
Calouste Gulbenkian em 2007. 

12 No processo da raeionalizafiio oeidental, a aCfiio conjugada da religiiio e da economia teve urn papel determi-
nante na alirmafiio da «maior das poteneias irraeionais da vida, 0 amor sexual» (Weber, 1996: 438). 

13 Sobre a familia como instituifiio pan6ptica, escrevi, em tempos, «Uma solidiio necessaria a ordem salazaris-
ta» (Martins, 1986). 

14 Em 1985, na obra Le desenchantement du monde, Marcel Gauchet propos a tese de que a religiiio ja niio 
assegura uma funfiio politica, tendo debeado de constituir 0 lugar de refereneia e 0 principio estruturante das soeiedades 
modernas democraticas. No plano da religiiio infra-estrutura, com a religiiio a organizar material, politica e intelectual
mente a soeiedade, faz sentido, pois, falar tambem do lim da religiiio. 

15 A progressiva desvinculafiio do sexo dos liames da religiiio e da economia permitiu, entretanto, que a sexu-
alidade se exprima em formas mais de acordo com a multiplieidade do ser humano e das suas formas de coexistencia. Ou 
seja, a alirmafiio soeial da heterossexualidade pode conviver hoje com a homossexualidade, a bissexualidade e a transsexu
alidade. 
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de que fala Mario Perniola16
, e nao sao conformes a canaliza~ao da 

energia sexual atraves da institui~ao do casamento. 

A meu ver, 0 pensamento da crise e do fim andam associados ao 
"risco" (riesgo, rischio), urn termo do come~o dos tempos modernos, como 
refere Niklas Luhmann (2001: 20, 22), que des creve «urn tra~o geral da 
vida», que veio acrescentar «uma dimensao nova a nossa experiencia», 
ao substituir, grosso modo, aquilo que era significado pelo termo fortuna. 
Explicitando 0 seu ponto de vista, Luhmann (Ibidem) refere que 0 

termo "risco" apareceu para indicar que as nossas decisoes podem ter 
resultados inesperados, que nao sao endossaveis a cosmologia, nem 
exprimem 0 sentido escondido da natureza ou as inten~oes ocultas de 
Deus. A generaliza~ao da consciencia do risco em todos os sectores da 
experiencia (riscotecnologico, risco nos investimentos, capital de risco, 
risco no casamento, risco no relacionamento intimo, comportamentos 
de risco) colocou 0 homem perante os seus limites e impede-o de confiar 
na vida eterna e nas institui~oes que lha garantiam. 

Entregue de ora avante a si proprio, 0 individuo quer a todo 0 

custo «conquistar 0 presente». Mas lutando furiosamente por urn 
relacionamento humano como por uma ben~ao, sendo 0 seu «desejo, 
paixao, objectivo ou sonho, 'relacionar-se'», a sua preocupa~ao parece 
mais centrada, todavia, em «evitar que as suas rela~oes acabem 
congeladas ou coaguladas» (Bauman, 2006, 13). E urn facto, 0 risco da 
rela~ao coloca-nos sempre perante a possibilidade da decep~ao, e e essa 
a razao pela qual, no dizer de Bauman, 0 compromisso, e em particular 
o compromisso a longo prazo, parece hoje tornado como «a maior 
armadilha a ser evitada no esfor~o de 'relacionamento'» (Ibid., 12). 

Penso, por outro lado, que 0 pensamento da crise e do fim se tern 
acentuado, tambem, a medida que as tecnologias investiram a cultura 
e a mobilizaram. Apesar de os objectos tecnicos serem 0 produto da 
inventividade humana, 0 que e facto e que a tecnica tern escapado a 
sua tradicional determina~ao antropologica, deslocando-se da ideia 
instrumental de simples constru~ao humana para causa do proprio 
homem. A ideia de crise do humano tem-se entao acentuado, a medida 
em que passamos a falar de vida artificial, de fertiliza~ao in vitro, 
clonagem, replicantes e cyborgs, de adeus ao corpo e a came, de pos
organico e de trans-humano. E tambem a medida que se desenvolve a 
interac~ao humana atraves do computador, onde os chats da internet 
e os jogos electronicos, como 0 Second Life, por exemplo, instabilizam 
as tradicionais figuras de familia e comunidade, para em permanencia 
as reconfigurar. Acima de tudo, e a completa imersao da tecnica na 

16 A 'sensologia' foi tematizada por Mario Perniola no ensaio Del sentire, em 1991. Exprime a importilncia 
crescente das sensa,,;es (e das emo~i5es), num movimento de abandono da ideologia. Todavia, nesta passagem da ideologia 
para a 'sensologia', Perniola ve uma experiencia do que se repete, uma experiencia 'do jd sentido', e nao uma experiencia 
original, como se fosse impossfvel experimentar 0 que quer que seja pela primeira vez. 
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historia enos corp os que tern tornado problematico 0 humano. E sao 
as biotecnologias e a engenharia genetica, alem do desenvolvimento da 
cultura ciberespacial, as expressoes maiores desta imersao. 

Nestas circunstancias em que bios e techne se fundem e em que a 
propria figura do homem se torn a problematica, a paIavra como logos 
humano entrou tambem em crise. 0 homem deixou de ser «animal de 
promessa», como 0 havia definido Nietzsche (1887, II, § 1), porque a sua 
paIavra ja nao e capaz de pro meter. Onde ele se reve hoje e sobretudo nas 
figuras que acentuam a sua condic;:ao transitoria, tacteante, contingente, 
fragmentaria, imponderavel, nomadica e solitaria. A ideia de familia e de 
comunidade implicam a confianc;:a, mas 0 caminho do outro e doravante 
uma aposta nao garantida, dado terem soc;:obrado a solidariedade, 0 

sentido e a participac;:ao, conceitos com os quais a confianc;:a se identifica 
(Eisenstadt & Roniger, 1984)17. 

2. EXPERIENCIA E AMBIVALENCIA 

Marcada peia mobilidade e peia «errancia» (Maffesoli, 1997), e 
tambem peia «clivagem interior» (Elias, 1973)18, a nossa existencia e 
hoje pontuada por muitiplas separac;:oes e ambivalencias, por muitiplas 
transic;:oes e «passagens» (Benjamin, 1989), que compreendem exilio, 
solidao e «clandestinidade». Como tern sido salientado pelo pensamento 
sociologico de todas as epocas, a atenc;:ao colocada nas escolhas 
ambivalentes dos actores sociais tornou-se particularmente necessaria, 
quando se trata de analisar dinamicas que decorrem do encontro entre 
identidade e aiteridade, dado 0 facto de a ambivalencia constituir a 
natureza me sma desta dinamica. 

Entre os classicos, Georg Simmel e quem mais acentua a importancia 
da ambivalencia, que tern para si urn valor sobretudo de instrumento 
de conhecimento, alem de constituir urn a priori da vida social. 
No entendimento simmeliano, os fenomenos humanos opostos 
condicionam-se reciprocamente, pelo que toda a experiencia de vida 
se realiza tendo em conta a sua experiencia contraria. Ou seja, como 
assinaia Simonetta Tabboni (1997: 245), interpretando Simmel, «para 

17 0 ponto de vista de Eisenstadt & Roniger e todavia oposto ao meu. 0 que estes autores querem demonstrar 
e que existe nas {amflias e nas pequenas soeiedades uma confiant;a incondieional que nilo pode ser automaticamente trans
{erida para as soeiedades complexas baseadas na divisilo do trabalho. E a mesma coisa acontece com 0 ponto de vista de 
Luhmann, que advoga a existeneia de expectativas que nilo saiam frustradas. «Ninguem pode viver, diz Luhmann (2001: 
21), sem {ormular expectativas relativamente aos aconteeimentos contingentes. E tambem ninguem coloca a possibilidade 
que elas possam sair frustradas». 

18 Escreve Elias (1973: 275): «A orientafilo do movimento de eivilizafilo no sentido de uma 'privatizafilo' 
cada vez mais pronuneiada e mais completa de todas as {unfoes corporais, remetidas para reeintos espeeializados, deslo
cadas para '{ora do campo visual da soeiedade', nilo acontece sem algumas consequeneias: uma das mais importantes [ ... ] 
aparece muito nitidamente na linha evolutiva da sexualidade. Trata-se de uma estranha clivagem que ocorre no interior 
do homem. [Esta clivagem] acentua-se a medida que se preeisa a clivagem entre os aspectos da vida humana que podem 
mani{estar-se a luz do dia, quer dizer nas relafoes soeiais, e os outros [aspectos] que e preeiso reservar para a intimidade, 
para 0 dominio do 'segredo'». 
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reconhecer a alegria, a fort;:a e a amor, precisamos de fazer a experiencia 
da dar, da fraqueza e do odio»19. E, do mesmo modo, para reconhecer a 
atract;:ao, precisamos de fazer a experiencia da repulsao. 

Tambem Norbert Elias destaca a importancia da ambivalencia 
nos comportamentos humanos. Debrut;:ando-se sabre a process a 
de civilizat;:ao, Elias (1973: 276) chama a atent;:ao «para a format;:ao 
progressiva de duas esferas diferentes da vida humana, sendo uma intima 
e secreta, e a outra aberta, com urn comportamento clandestino uma, e 
com urn comportamento publico outra. Adissociat;:ao destas duas esferas 
reveste a caracter de urn habito tao evidente e inelutavel, que a individuo 
mal chega a ter consciencia dela». Elias articula, entao, convocando 
Freud, a criat;:ao das condit;:oes de vida caracteristicas da nossa sociedade 
com a crescente exigencia do autocontrole das paixoes, do exerdcio da 
racionalidade e da previsao das consequencias das act;:oes que as actores 
devem satisfazer. Esta estrutura de interdependencias obriga a que 
a civilizat;:ao se tome urn habito para a individuo que se 'civiliza'. Na 
sociedade actual, diz Elias (Ibid., 272), «as homens e as mulheres sabem 
que fortes constrangimentos e regras estritas de saber-viver limitam a 
iniciativa dos individuos». Pode, pais, dizer-se, nestas circunstancias, 
que a comportamento comum civilizado «tomou a caracter de urn habito 
praticamente automatico» (Ibidem). E neste contexto que a «familia 
restrita», pouco a pouco e relativamente tarde na sociedade ocidental, 
revestiu a papel de «unico enclave legitimo da sexualidade e da relas;ao 
intima entre a homem e a mulher» (Ibid., 273), e do me sma modo 
se constituiu como «orgao essencial e exclusivo de transmissao aos 
adolescentes dos habitos pulsionais e dos comportamentos exigidos pela 
ordem social» (Ibidem). 

Entretanto, a habito civilizado produz consequencias simultanea
mente pacificadoras e angustiantes. Pacificadoras, dado podermos 
estabelecer urn equilibria relativo entre a satisfas;ao atingida em razao 
de estrategias de autocontrole e a renuncia as pulsoes emocionais. 
Angustiantes, dado a individuo se impor uma auto-repressao que a 
atormenta e a conduz, muitas vezes, a viver em desacordo com a sua 
espontaneidade. 

Podemos ver, igualmente, inspiradas paginas sabre a ambivalencia 
dos relacionamentos humanos em Zygmund Bauman (2006). Vou, 
todavia, centrar a minha atens;ao em Michel Maffesoli, que desde La 
Conquete du Present, uma das suas primeiras e mais emblematicas obras, 
escrita em 1979, interroga a ambivalencia das praticas sociais. Numa 
epigrafe sabre «a jogo duplo», Maffesoli diz a seguinte: «fora do fantasma 
da autenticidade, que se funda numa visao rousseauneana do mundo 
social, e urn facto que a mascara e a duplicidade sao elementos-chave 

19 Em vez de 'Ddio', eu diria antes 'indiferen~a'. 
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do processo de ritualiza~ao» (Maffesoli, 1998: 155). Convocando Pareto, 
assinala entao Maffesoli que a duplicidade decorre do facto de haver 
multiplas atitudes "nao logicas" ao lado das ac~6es logicas. E depois de 
referir que a "parte de sombra" desempenha urn papel indubitavel na 
estrutura~ao do dado individual e social, recorda que 0 mito bfblico faz 
entrar ao mesmo tempo na historia do mundo 0 pecado e a mentira, razao 
pela qual conclui que «0 jogo duplo e urn dado primordial, que permite 
a passagem de urn estado paradisfaco e indiferenciado ao estatuto de 
humano limitado e contingente» (Ibidem). 

Sem garantias no caminho que nos leva ao outro, mas obrigados a 
fazer escolhas e a correr riscos em liga~6es marcadas pela ambivalencia20, 
mais do que as ideias de projecto, plano de carreira, gran des objectivos 
e planifica~ao da vida a longo prazo, ganham hoje importancia em nos, 
o presente, as circunstancias, 0 aleatorio e as emo~6es. E da mesma 
forma acentuam-se tambem, mais do que no passado, a intensidade 
precaria das rela~6es, as varia~6es dos sentimentos amorosos, as 
incoerencias ideologicas e as mobilidades existenciais e profissionais. 
Em consequencia, passamos a procurar a salva~ao bern mais nos passos 
por onde vamos a caminho, passos que sao de desassossego, do que no 
enraizamento que nos garanta uma origem, urn nome, urn fundamento e 
urn territorio21. Alias, a origem, 0 fundamento e 0 territorio, que outrora 
nos falavam da «determina~ao do ser como presen~a», nao passam hoje 
de estilha~os e fragmentos22, num tempo 'acentrado'23, 'acelerado', de 
'mobiliza~ao total', ou nas palavras de Sloterdijk (2000), de 'mobiliza~ao 
infini ta'24. 

Nestas circunstancias, com a errancia e a ambivalencia a guiar as 
escolhas humanas, b -;quilfbrio a atingir sera sempre provisorio. E a 
falarmos de enraizamento, apenas 0 poderemos fazer no sentido de urn 
'enraizamento dinamico', como dira Maffesoli (1997: 82), e nao de urn 
enrajzamento estatico, de coisa positiva, institufda e estabelecida. 

20 E bern esclarecedor deste ponto de vista 0 livro editado em 2002 por Jose Bragan(a de Miranda e Maria 
Teresa Cruz. com 0 titulo Critica das liga(oes na era da tecnica. As duas dezenas de artigos que interrogam a complexidade 
das liga(oes na actualidade distribuem-se pelas seguintes rubricas: liga(oes estranhas. liga(oes livres. liga(oes enredadas. 
liga(oes perigosas. liga(oes on-off. 

21 Convoco. a este prop6sito. 0 seguinte trecho de Bernardo Soares. do Livro do Desassossego: «Freciso explicar-
-lhe que viajei realmente. Mas tudo me sabe a constar-me que viajei. mas niio vivi. Levei de urn lado para 0 outro. de norte 
para sui ... de leste para oeste. 0 cansa(o de ter tido urn passado. 0 tedio de viver urn presente. eo desassossego de ter que ter 
urn futuro. Mas tanto me es{or(o que fico todo no presente. matando dentro de mim 0 passado e 0 futuro» (Soares. 1998: 
482). 

22 Segundo Derrida (1967. 410-411). quando a linguagem in.vade a totalidade do campo do conhecimento 
(linguistic turn). cai por terra «a determina(iio do ser como presen(a». caindo com ela tambem todos os nomes que desig
naram a invarillncia de uma presen(a plena (de urn fundamento): essencia. existencia. substilncia. sujeito. transcendencia. 
conscienda, Deus, homem ... 

23 Sobre a 'acentra(iio' social. ver Edmundo Balsemiio Fires (2003). fundado na ideia de Niklas Luhmann de 
que a sociedade moderna e urn tecido 'poli-contextual'. pelo que niio possui urn centro particular. Jtl nesse sentido apontava 
Emile Durkheim. ao escrever em 1897 0 seguinte, em De la division du travail social: «0 meio profissional niio apenas niio 
coincide com a meio territorial. como tambem niio coincide com 0 meio {amiliar» (Durkheim. 1967: 166). 

24 Quanta tl acelera(iio e tl mobiliza(iio da epoca. pensemos em Junger (1990). Sloterdijk (2000). Virilio 
(1995) e Bauman (2003). E lembremos, especificamente. as palavras de Junger (1990: 108): «a mobiliza(iio total [ .. .] e, 
em tempo de paz como em tempo de guerra, a expressiio de uma exigencia secreta e constrangedora tl qual nos submete esta 
era das massas e das mdquinas». 
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3. Novas LA<;OS 

Repensar os las:os familiares e SOCIalS. Os franceses tern uma 
expressao que exprime bern esta nova realidade. Refiro-me a 'reliance', 
urn conceito que e central na obra do belga Marcel Bolle de Bal (1986) 
e que, mais recentemente, Edgar Morin (2000) emprega no titulo de 
urn pequeno livro em que resultou a entrevista que concedeu a Antoine 
Spire. As 'reliances' sao alians:as que nos ligam, ou seja, errancias que 
nos enraizam, errancias que sao caminho, que sao a partilha de solidoes 
que se aceitam e a troca de diferens:as que se respeitam. Numa palavra, 
as 'reliances' sao alians:as que se fundam no movimento, na mudans:a, 
na precariedade, na atracs:ao da fronteira e na novidade que esta suscita. 

o nosso tempo tern, com efeito, 0 caracter dialectico de urn exilio 
e de uma reintegras:ao. Especificando, 0 nosso tempo tern 0 caracter 
paradoxal de uma reintegras:ao pelo exilio, de urn enraizamento na 
mobilidade, na errancia, no 'nomadismo' (Maffesoli, 1997). E eu diria que 
a familia nuclear exprime hoje esta realidade conflitual de uma errancia, 
que todavia nos enraiza. Se entendermos por familia aquilo que esta 
instituido e estabelecido, a errancia e 0 passo a fazer constituem apenas 
uma imperfeis:ao e uma limitas:ao. Mas se considerarmos a familia, para 
utilizarmos as figuras de Simmel, como uma porta e uma ponte, por 
onde podemos passar, ela permitir-nos-a ter, ao mesmo tempo, a visao 
de urn 'equilibrio a vir' (Ibidem: 171), figurado na 'harmonia conflitual' 
(Ibidem, 133) de uma deambulas:ao existencial, que tanto e feita de 
emos:oes comuns e de prazeres partilhados, como e vivida na tensao e 
na contradis:ao. 

Eu diria que pouco hayed a esperar da familia positiva, estavel e cheia 
da sua propria completude. Da familia assim concebida, apenas podemos 
dizer que agoniza25

• A nossa condis:ao errante tern, como consequencia, 
uma incessante atens:ao para urn equilibrio a vir, urn equilibrio que faz 
da limitas:ao, da falta, da falha, do mal, do outro, da pluralidade, os 
elementos constitutivos, tanto de cada individuo como do to do social. 

Enquanto estrutura antropologica, a familia nao e mais, pois, uma 
aquisis:ao simples, finalizada, monoteista, ou mono causal, que se reveja 
na familia nuclear de Nazare. E antes urn trajecto complexo, feito de 
ritmos breves, de cadencias aceleradas e de intensidades, em que se 
exprimem elementos heterogeneos, em instabilidade constante, que 
reactivam em permanencia a estrutura comunitaria e a necessidade do 
estar-junto no solitario esfors:o de enfrentar a incerteza. 

25 Como ref ere Zygmunt Bauman (1998: 183), «Testemunhamos hoje uma gradual, mas aparentemente ine-
xuravel, desintegra,,'io (ou, ao menos, consideravelenfraquecimento) do outrora sacrossanto e imperturbtivel 'ninho fami
liar'». Tambem Maria Engracia Leandro (2001: 39) assinala que, desde os anos setenta do seculoXX, a realidade familiar 
entrou em profunda muta~i1o, perdendo a estabilidade, pelo que todas as certezas a seu respeito se dissiparam. 
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