Obituário

Zygmunt Bauman
Consciência do Tempo
É certo que na comunidade dos sociólogos muitos viramno com desconfiança, no entanto compreendeu como poucos
o que se estava a passar nas sociedades ocidentais.

C

onfiança e Medo na Cidade de Zygmunt Bauman (Relógio d’Água,
2006) reúne um conjunto de conferências
do sociólogo polaco
recentemente falecido
em Leeds (Inglaterra), onde se colocam os
problemas mais prementes das sociedades
contemporâneas, em especial no tocante
à fragmentação social e à resistência às
diferenças. Nascido em Poznan em 1925
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Bauman foi profundamente marcado pela
história europeia do século XX. Quando
a Polónia foi invadida pelas tropas nazis
fugiu com a família, de origem judaica,
para a União Soviética. Alistou-se na
divisão polaca do Exército Vermelho,
sendo condecorado em 1945. Depois da
guerra regressou a Varsóvia, onde se casou
com a futura escritora Janina Lewinson,
sobrevivente do ghetto de Varsóvia,
falecida em 2009. Militou no Partido
Comunista e estudou profundamente

OBITUÁRIO
a obra de Karl Marx, numa perspetiva
aberta e crítica. A sua obra caracteriza-se, porém, pelo ecletismo e pela recusa
de qualquer ortodoxia. O antissemitismo
manifestado nas perseguições de 1968
por ocasião dos protestos de estudantes
e intelectuais levaram-no a abandonar
a Polónia, partindo para Telavive, onde
viveu até 1972, momento em que partiu
para Inglaterra, para exercer funções
docentes na Universidade de Leeds. A
guerra, as purgas e o exílio influenciaram
a sua vida e o seu pensamento inconformista e heterodoxo. Foi o conceito de
«modernidade líquida» que o celebrizou, do mesmo modo que em 1989 o seu
«Modernity and Holocaust» teve uma
grande divulgação. Aí considerou que o
programa de extermínio levado a cabo pelo
regime nazi foi um acontecimento ligado
à modernidade, vista nas suas dimensões
técnico-científica e político-ideológica.
Para o sociólogo polaco, vivemos uma
época que se caracteriza pela fluidez,
pela precariedade, pela transitoriedade,
pelo imediatismo e por aquilo que não se
deixa apreender. A essa realidade chamou
«sociedade líquida». Desde o domínio
económico ao plano afetivo, vivemos essa
tendência para a liquidez – de certo modo
como Gianni Vattimo fala do “pensamento
débil”. Como afirmou Fernando Vallespin
há pouco: trata-se de uma «organização
social em que nada permanece, em que
tudo é fugaz, incompleto, indefinido,
onde, com efeito, tudo o que é sólido se
desvanece no ar» (El Pais, 10.1.2017). Daí
uma séria preocupação com a perda da
dimensão ética pública. Falta um sentido
de missão coletiva, que esteve associado
à modernidade. O poder deixou a esfera
política e fugiu do controlo democrático.
Os direitos económicos escaparam ao
Estado Social. Os direitos políticos foram
dominados pela teologia do mercado. Os
direitos sociais foram enfraquecidos e reduzidos pelo individualismo fragmentário.
Os cidadãos viram-se desprotegidos num
mundo que não dá segurança, sofrendo a
precariedade, que cria um novo proletariado, ainda que sem consciência de classe.
«O mal já não reside só nas guerras
ou nas ideologias totalitárias (recorda
ainda Vallespin), assenta também na
indiferença ante o sofrimento dos demais,
como na questão dos refugiados, ou nas
“orgias verbais de ódio anónimo (…)”
que encontramos na internet. Bauman
preocupou-se, por isso, com o consumismo,

a imigração, a globalização e o fim das
ideologias. É certo que na comunidade
dos sociólogos muitos viram-no com
desconfiança, no entanto compreendeu
como poucos o que se estava a passar nas
sociedades ocidentais, com os indignados
em Espanha, o “Occupy Wall Street” em
Nova Iorque e com os movimentos antiglobalização… Mas se se interessou pelas
experiências, também criticou as suas
debilidades e incongruências – dizendo
que era mais fácil reunir um protesto
do que construir propostas concretas.
Contudo, se havia mal-estar importava
dar-lhe resposta. O tempo confirmaria,
aliás, essas preocupações – em especial
perante o Brexit e a eleição de Donald

A guerra, as
purgas e o exílio
influenciaram
a sua vida e o
seu pensamento
inconformista
e heterodoxo
Trump. Daí a crítica ao «ativismo de
sofá», de quem julga possível mudar o
mundo com um estalar de dedos ou das
redes sociais, já que não se estabelece
um verdadeiro diálogo entre pessoas e
grupos de diferentes., limitando-se a
funcionar em circuito fechado. Se alguns
o consideraram pós-moderno, Bauman
recusou o epíteto, porque falta perspetiva
histórica para considerar terminada a
modernidade. E apesar de analisar a pós-modernidade, dizia não se integrar nessa
corrente, acrescentando, com o seu humor
fino: afinal, um ornitólogo não precisa de
ser um pássaro… Quanto muito vivemos
uma versão privatizada da modernidade,
«o fim da era do compromisso mútuo»,
segundo a lógica privada do interesse de
cada um. Daí a crise da democracia, que
deixou de pensar como se fazia na Ágora
grega – onde se discutiam os interesses
privados transformando-os em assuntos

públicos, criando, a partir do interesse
público, direitos e obrigações individuais.
O símbolo da sociedade contemporânea
deixou, assim, de ser o lar ou a casa (ethos
e oikos) para se tornar o hotel, passageiro
e incaracterístico. E a crise dos refugiados obriga, no fundo, à compreensão da
ansiedade existente, contra a vergonha
das valas e dos muros. Estava em causa
a preocupação fundamental de Bauman
– com a recusa do outro e com o medo
relativamente ao diferente.
Em «Confiança e Medo na Cidade», Z.
Bauman lembra que os medos modernos
tiveram origem na redução do controlo do
poder político sobre o poder económico,
em especial com a desregulamentação dos
mercados e a dissolução da solidariedade.
Assim, a exclusão deixa de ser remediável,
para aparecer como definitiva. E há uma
polarização que leva os cidadãos da primeira
fila a serem privilegiados e a reforçarem
a sua importância e os que estão na outra
ponta do espetro a perderem capacidade de
agir e de satisfazerem as suas necessidades
económicas. Os primeiros não estão ligados
ao lugar onde moram, enquanto os segundos estão fora dos circuitos relevantes e
condenados a permanecer no mesmo lugar.
«Os poderes reais que criam as condições
nas quais todos nós atuamos flutuam no
espaço global, enquanto as instituições
políticas permanecem de certo modo em
terra, são locais». E as pessoas desarmadas
perante a lógica global tendem a fechar-se
sobre si mesmas – tornando-se as cidades
espelho das contradições da globalização.
Ghettos de ricos coexistem com ghettos de
pobres, sem que haja fatores que os façam
comunicar. Assim nasce o sentimento de
medo do desconhecido ou do estrangeiro.
A necessidade de segurança influencia a
organização dos espaços e as construções
– impondo uma lógica fundada na vigilância e na distância. O medo e a recusa
do outro geram o medo de misturar-se
(mixofobia) – mas há um desafio exigente
para favorecer a mixofilia,. E Bauman é
claro ao dizer-nos que «a fusão que uma
compreensão recíproca exige só poderá
resultar de uma experiência compartilhada
e certamente não se pode pensar em compartilhar uma experiência sem partilhar
um espaço». Eis por que razão o grande
desafio das sociedades contemporâneas
seja recuperar a dimensão comunitária do
espaço público, como modo de aprender a
arte de uma coexistência segura, pacífica
e amigável.
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