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A organização, pela Guarda Nacional Republicana, de um seminário dedicado à 

«Violência e maus tratos na família» é uma iniciativa muito louvável e culturalmente 

relevante a que a Universidade do Algarve tinha de se associar, dada sua missão nuclear 

de apoio à reflexão sobre os temas mais emergentes da nossa vida em comum. Por isso 

nos disponibilizámos imediatamente para colaborar com a realização deste encontro, 

através do qual se pretende alertar a sociedade para um dos seus males mais 

escondidos. Acedi, ainda, ao convite do Coronel Silva Gomes, comandante do Comando 

Territorial de Faro da GNR, para, nesta sessão de abertura, fazer uma intervenção que 

ultrapassasse o plano puramente institucional. Não sendo especialista nas áreas de 

estudo que abrangem o tema do encontro, como a Sociologia, a Antropologia, a 

Psicologia, entre outras, só o poderei fazer na condição de cidadão atento ao mundo e 

empenhado na construção de uma sociedade mais justa e enquanto dirigente de uma 

instituição cujo cerne de atividade é a Educação. 

A violência humana é um tema difícil e complexo que nos confronta com um 

paradoxo difícil de resolver: por um lado, a entrada no mundo adulto implica a 

aprendizagem de mecanismos de autorregulação condizentes com as normas sociais e 

morais da sociedade em que nos queremos integrar e que consideram inaceitável a 

violência sobre os outros; por outro, esses mecanismos de autocensura podem 

desumanizar-nos, sobretudo quando nos impedem de aceder à expressão da 

irracionalidade sobre a qual também se constrói a nossa identidade e a nossa relação 

com os outros. Conseguir o equilíbrio entre esses dois polos, o da racionalidade e o da 

irracionalidade, com vista à busca de uma felicidade assente na inteireza do ser, é um 

projeto individual extremamente difícil de atingir. 

Na área em que tenho ensinado e feito investigação, a da prática teatral 

destinada a indivíduos que não querem fazer do teatro a sua profissão, mas apenas 

conhecer por dentro os princípios e os métodos usados pelos atores para se poderem 

apresentar como representantes da Humanidade nas histórias que contam no palco, 

tenho observado o enorme impacto da censura a que me referi anteriormente na 

capacidade de expressão livre dos meus alunos. Um dos aspetos mais evidentes é a 

extrema dificuldade que quase todos apresentam de exprimir a sua agressividade 

através do exercício do grito, da ira, etc. A este propósito falo de «censura» porque basta 

observar o comportamento das crianças na idade mais tenra para perceber que a 

expressão da agressividade e da violência lhes é afetiva e socialmente natural e porque 

consideramos todos ser dever de pais e educadores ensiná-las a reprimir alguns desses 

impulsos ou, pelo menos, a reorientá-los e a equilibrá-los. Parece evidente que, quando 

esse longo e difícil processo de aprendizagem não é acompanhado de um grande amor 

e de uma extrema compreensão do papel desempenhado pela violência individual na 

resolução de complexos conflitos internos, a questão fica exclusivamente enquadrada 

no plano moral, podendo dar azo a desequilíbrios patológicos que se vão agravando ao 

longo do tempo. Mas, como disse, sobre isso nada sei que aqui possa desenvolver. 

Sei, sim, que a resposta mais exigente e, provavelmente aquela que mais falta 

em todos os casos que dão origem à violência de que este seminário tratará, é a do amor 

– com tudo o que isso nos exige: a capacidade de sairmos de nós, ou seja, de nos 
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transcendermos, para nos centramos no bem dos outros. Quem já experimentou os 

infernos dos estados depressivos em maior ou menor grau sabe que, para além da ajuda 

terapêutica que recebeu, a ‘des-centragem’ de si, tão difícil de conseguir no estado de 

ensimesmamento obsessivo para que a tristeza nos atira, é um dos instrumentos mais 

eficazes para regressar ao bem-estar afetivo e emocional que parecia perdido para 

sempre. E, surpresa das surpresas, descobre quem por isso passou que centrar-se no 

bem dos outros produz uma energia semelhante à do boomerang, voltando a atingir 

beneficamente aquele que se pôs ao serviço do alheio. Sim: como diz o poeta, «Salvo 

pelo amor, / Só se pode ser salvo pelo amor». 

Não sei, contudo, se a sociedade que estamos a construir coletivamente nos 

orienta, desde pequeninos, para a finalidade tão evidente da aprendizagem do amor. 

Não sei se a valorização da competição individual, do salve-se-quem-puder, da aceitação 

das enormes desigualdades sociais e económicas, todos eles obra do desamor, não nos 

empurram cada vez mais para o ensimesmamento a que me referi anteriormente e que, 

na minha modesta opinião de não especialista, estará na base de muitos dos casos de 

violência e maus tratos na família, enquanto núcleo social e cultural em que germinam 

as opções filosóficas implícitas e explícitas sobre as quais elaboramos a nossa identidade 

e a nossa mundivisão. Os grandes criadores do Teatro e da Literatura compreenderam 

que é aí, na família, que são gerados os elementos estruturadores mais importantes da 

nossa vida. Um deles, Tolstoi, afirmou: «As famílias felizes parecem-se todas; as famílias 

infelizes são infelizes cada uma à sua maneira». Mas a família não é uma ilha ou um 

microcosmo imune às influências da sociedade. 

Regresso, agora, à questão dos níveis de autocensura que, progressivamente, 

nos vão ensinando a reprimir a expressão da violência e da agressividade em níveis 

incompatíveis com as normas morais e sociais que nos regem. Evidentemente, não 

advogo que nada se faça no plano social, jurídico, moral para castigar esses atos 

transgressores da liberdade e da vida de cada um, mas parece-me evidente que, quando 

essa aprendizagem só se realiza no plano das regras de comportamento socialmente 

aceites e exclusivamente através de instrumentos de repressão, ela pode gerar níveis de 

autocensura descontextualizada que potenciam, como numa panela de pressão que 

deixamos interminavelmente ao fogo sem vigilância, explosões incontroláveis com 

consequências destruidoras imprevisíveis e irreversíveis. E, normalmente, como este 

seminário deixará bem visível, os alvos preferenciais dessa explosão de violência 

extrema são os mais fracos, ou seja, as crianças, o cônjuge mais vulnerável e os idosos. 

Pelo que sei, os indicadores apontam para o aumento da violência sobre o grupo dos 

idosos – o que, não sendo especialista na matéria, não me espanta, dados os muitos 

sinais da desvalorização do papel dos mais velhos que a sociedade tem vindo a emitir, 

nomeadamente quando se centra a discussão dos graves problemas económicos e 

financeiros no confronto entre gerações, quando se diz aos jovens que eles estão 

desempregados porque os mais velhos ocupam indevidamente os lugares que lhes 

deveriam pertencer ou quando se dá a entender aos mais jovens que, se se continuar a 

pagar as pensões aos mais velhos de hoje, um dia não haverá condições para pagar as 

deles. Estas mensagens explícitas ou subliminares contribuem para a desagregação 

social e quanto mais a sociedade estiver desagregada mais se potencia a expressão da 

violência descontrolada sobre os mais fracos. 

Volto, por isso, ao tema do amor que, de tão exigente e revolucionário, foi sendo 

banido do discurso público e, por isso também, do discurso académico. Imagino até que 
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soará estranho aos presentes nesta assistência ele ter estado tão presente na 

intervenção institucional do reitor de uma universidade. E confesso que muito hesitei 

em usar tão insistentemente essa palavra nesta sessão de abertura. No entanto, creio 

que, da mesma forma que me comprometi a evitar o uso de palavras que se tornaram 

dominantes e a que subjazem conceções da missão universitária em que não me 

reconheço, também me atribuí a responsabilidade de, nas intervenções públicas em que 

a minha voz se torna audível para muitos graças ao cargo que ocupo, recuperar outras 

palavras que vejo cada vez mais banidas para os territórios do foro privado, como se em 

nada pudessem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, mais 

tolerante, mais solidária e mais livre. Ora, quando li o título deste seminário e nele vi tão 

legitimamente sublinhada a palavra «violência», imediatamente me pareceu que 

deveria contrapor-lhe a palavra «amor», sabendo eu, contudo, que ela seria estranha 

ao universo em que a minha voz institucional se inscreve, mas não àquele a que me dirijo 

– o das pessoas que, no dia-a-dia, lidam com a violência e os maus tratos e procuram 

respostas adequadas para esse mal social de causas e efeitos tão complexos. Quero eu 

com isto dizer que se confinarmos a palavra «amor» ao plano afetivo, ao plano religioso, 

em suma, ao plano do nosso foro privado, em que todos lhe reconhecemos legitimidade, 

conteúdo e relevância, e não formos capazes de a traduzir para o plano da ação social, 

policial, jurídica, cultural, económica, dificilmente cumpriremos o desígnio obrigatório 

comum de uma Educação ao serviço do Bem-estar Social. E, se assim for, também a 

Universidade falhará uma das suas missões principais. 

Desejo a todos os presentes um excelente seminário. 


