A caminho do paraiso
Apesar de todas as monstruosidades dos homens, tambem a humanidade de hoje nao desiste da esperan'(a de viver num
paraiso, buscando dias melhores. E verdade, a vida real, muitas
vezes, amea'(a ofuscar a esperan'(a. Verificamos, contudo, que no
meio de multiplas opressoes a humanidade, como urn todo, nao se
deixa vencer e continua alimentando a esperan'(a de maior liberdade e humaniza'(ao para todos os homens. E e justamente em
nossa epoca que se abrem novas portas para uma aproxima'(ao
solidaria dos mais diferentes povos. Claro, para chegar a uma situa'(ao ideal, os caminhos a percorrer ainda sac longos. Se fossem
percorridos com maior empenho, talvez ja agora poderiamos prelibar sinais de paraiso. Mas no meio das capacidades fantasticas do
homem de hoje, com suas realiza'(oes cientificas e tecnol6gicas, e
importante nao distanciar-se do real. As novas luzes com que 0
homem de hoje conseguiu pintar 0 seu "caminho para 0 paraiso"
projetam tambem novas sombras as margens deste caminho. Uma
complexidade de problemas economicos, sociais, psicol6gicos,
morais e religiosos se entrepoe ao nosso caminhar. Diante destes
problemas, qual a rea'(ao da humanidade? Grande parte dos individuos apenas quer ganhar a pr6pria vida. Estes, muitas vezes, sac
levados a falsos paraisos, onde a busca de satisfa'(oes desemboca
em compensa'(oes frustrantes e vazias. Outros voltam-se para
tradi'(oes que, desde tempos imemoriais, serviam de elementos
protetores da sobrevivencia de grupos culturais. Estas tradi'(oes,
acompanhadas dos devidos rituais, muitas vezes, se ancoram em
visoes do mundo e do homem irracionais, defasadas com 0 mundo
cientifico.

o viandante em busca do paraiso alimenta a esperanya da
liberdade e da autonomia absoluta. Muitas vezes se esquece das
multiplas fixayoes e condicionamentos reais. Todos estamos como
que engaiolados par nossos condicionamentos. Claro, gaiolas
possuem portas. Portas que sao de diferentes tamanhos. Durante a
sua existencia 0 homem busca desfazer ou reforyar as grades de
sua gaiola. Muitas vezes sem 0 saber. 0 interessante e que
normalmente n6s pr6prios nao conhecemos 0 tamanho e a resistencia das grades que nos engaiolam. E precise que permitamos a
outros que no-lo digam e nos ajudem a modelar nossa vida. 0
homem jamais sera humano se se fechar em sua gaiola. A humanidade somente podera trilhar 0 caminho do paraiso solidariamente. Por isto mesmo 0 individualismo, 0 capitalismo, 0 neoliberalismo, ideologias que se contrapoem ao solidarismo humano, em
vez de nos conduzirem pelo caminho do paraiso, nos empurrarao
cada vez mais pelos desfiladeiros do inferno.
o "caminho para 0 paraiso" esta hoje fortemente
duminado pelo progresso da ciencia e da tecnologia. Destacam-se
neste progresso maravilhosamente os meios de comunicayao social. Deles se espera que desfayam conflitos, desmascarem injustiyas, conscientizem as massas, promovam a cultura e 0 progresso,
preservem os valores fundamentais da "familia humana", aumentern a solidariedade entre os homens.
Para grande parte da humanidade a vida oferece pouca
felicidade e muito sommento. Em seu todo, contudo, 0 saldo e
positive para a vida humana. Por isto a busca do paraiso nao
esmorece. A desolayao e 0 pessimismo sao superados pela
mensagem de amor a vida. Alguem, acostumado a ler os acontecimentos atraves de lentes negras, ate poderia concluir para a total
falta de sentido da existencia humana. Mas os gestos de nobreza
da humanidade superam este pessimismo negro, e 0 sonho
imemorial em busca de urn paraiso nao morre nos corayoes humanos.
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Sem duvida, os homens sonham com urn paraiso. A
hi~tona most~a ,que muitos paraisos sonhados, de fato, nao sao paratsos. Os pSIcologos afirmam que quem nao sonha, adoece. Por
isto, humanitariamente falando, na aspera marcha pelo deserto da
vida ate 0 mais miseravel dentre os homens deve ter 0 direito de
procurar urn oasis, ainda que este oasis sonhado nao passe de miragem. Podemos ate dizer que os nossos sonhos sao 0 luzeiro de
nossa vida. 0 sonho, contudo, nao nos afasta necessariamente da
.
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reahdade. 0 homem consciente sabe que, mesmo sonhando em
par~iso, ~le esta distante deste paraiso, e nenhum de seus companhelros VIve num tal paraiso. Todos estamos a caminho. E este
"estar-a-caminho" faz a nossa vida. Passo a passo, os homens
buscam "terras" mais acolhedoras, fugindo daqueles que Ihes barram 0 caminhar. Nao poucas vezes se deixam levar por ilusoes;
contudo, estas Ihes dao foryas para 0 trabalho e animo para a vida.
Sera que este desejo de chegar a urn paraiso, que dorme no
corayao dos homens, nao e 0 palido reflexo duma realidade que
de fato, existe nas profundezas do Ser Absoluto, ao encontro d~
qHal todos nos orientamos?
o desejo de chegar a urn paraiso e tao forte no homem
que nem a morte irninente 0 consegue destruir. Por isto a
humanizayao inclui tambem uma humanizayao da morte.
Bern analisado, 0 unico sentido do caminhar da humanidade para 0 paraiso e 0 melhoramento das condiyoes da vida
humana na terra. Desde sempre os homens fizeram guerras e revoluyoes para melhorar as suas condiyoes de vida na busca de
mais felicidade, desejando aproximar-se do par~iso sonhado.
Grande parte destas iniciativas trouxeram, no entanto, em vez do
paraiso, desolayao, morte e rniseria. A busca do paraiso, nos limites do nosso pequeno planeta, sempre estara mesclada de fiustrayoes. Mesmo assim, esta busca e urn farol que aponta uma vida
melhor, onde reina justiya, verdade e respeito; e nos adverte frente
a outros caminhos que conduzem a desgrayas sempre maiores.

Sem duvida, 0 "caminho para 0 paraiso" e capaz de
gerar uma vida melhor para a humanidade. E que instrumentos
ajudarao nesta gerar;ao? 0 progresso cientifico-tecnol6gico tanto
podera contribuir para a construr;ao como para a destruir;ao. Depende da prioridade de valores que the atribuirmos. Os m~ios de
comunicar;ao social, por exemplo, poderiam ser meios fantasticos
na aproximar;ao dos homens entre si, mas ate hoje nao se decidiram pelo desenvolvimento total destas suas potencialidades. Para
que isto ocorresse, 0 progresso etico deveria acompanhar 0 progresso tecnol6gico. Onde estes dois niveis nao progridem harmoniosamente, 0 progresso podera ser fatal para a humanidade. 0
que nao podemos negar, e que 0 pr6prio homem e 0 responsavel
pela maior parte das miserias que afligem a humanidade. Apenas
em poucos casos a culpa e de cataclismos, que atuam a revelia do
homem.
Frente ao estado atual da humanidade, nao e suficiente
esperar que as condir;5es humanas melhorem; e necessario
comprometer-se e contribuir para a elimina~ao das pragas sociais,
politicas e naturais. Mesmo ante a incerteza do sucesso, ninguem
podera isentar-se do esforr;o de cooperar para que a vida na terra
se humanize. A decisao do engajamento sera 0 primeiro passo em
direr;ao ao paraiso sonhado. Dependera da nossa visao do mundo
concretizar esta possibilidade. De nada nos servira 0 niilismo, ou a
confianr;a cega no progresso da humanidade. Decisivo e ser realista, com a consciencia de que 0 homem apenas se humaniza na
medida em que trouxer de volta ao "caminho do paraiso" a todos
que foram empurrados para as sargetas.
Acreditamos que a missao da filosofia e ajudar a iluminar este caminho em busca de dias humanamente mais plenos.
Para isto ela mesma tera que submeter as suas propostas ao confronto com 0 real. Somente com as raizes no real as perspectivas
filos6ficas serao frutiferas. Dali nao se poder considerar como
"verdadeira sabedoria", em nosso meio, uma filosofia desinculturada e num nivel de especular;ao para alem do tempo e do espar;o.

A nossa filosofia sera valida na medida em que ela disser e si ni~car algo p~r~ 0 ho~em do nosso tempo e do nosso meio ~or
IStO, na Amenca Latma 0 "lugar filos6fico" de
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nossas especula~oes ~:era ser 0 nosso meio. Restringir-se somente ao ue
~ttro~ Ja pensaramem o~tros tempos e lugares nao legitim~ 0
. ~so o. 0 desafio .do meIO, necessariamente, estimulara a criatlv~dade do verdadelro fil6sofo. Esperamos que neste sentido os
artlgos desta "Perspectiva Filos6fica" sejam urn incentivo.
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