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Como desbloquear as disputas sobre valores 

 

Um denominador comum das iniciativas que aspiram a reduzir 
a tensão no espaço público é a aparente modéstia dos seus 
objetivos. Em vez de procurar um ideal de tolerância cada vez 
mais exigente e utópico (“Aceprensa” (11.9.2020), ensinam a 
aceitar o inevitável: que as pessoas pensam de forma diferente 
e que é possível viver com isso. 

A Solutions Journalism Network (SJN) é uma organização sem 
fins lucrativos que promove o “jornalismo construtivo” ou “de 
soluções”. Um dos seus projetos bandeira é “Complicating the 
Narratives” (Complicando as Narrativas), com o qual quer con-
tribuir para melhorar as informações jornalísticas. Para os seus 
promotores, é inquietante o modo como hoje é dada informação 
sobre debates sociais controversos. É evidente que qualquer 
boa história exige um conflito, diz a jornalista Amanda Ripley 
num longo artigo que se converteu em roteiro do projeto. Mas 
quando tudo é conflito e os serviços de notícias apenas são 
capazes de falar em termos de bons e maus, o jornalismo fica 
a perder.  

Contra a polarização simplificadora, a SJN oferece aos jorna-
listas oficinas para ajudá-los a parar, escutar e refletir sobre as 
perguntas que poderiam formular de modo a fazer avançar o 
debate público. Muitas das técnicas que ensinam, provêm do 
artigo de Ripley, para o qual esteve três meses a entrevistar 
mediadores em conflitos.  

O The Difficult Conversations Lab (Laboratório de Debates 
Difíceis), da Columbia University, ensinou a Ripley que uma boa 

forma de relaxar as disputas sobre valores é inserir-lhes mati-
zes. “Quando as pessoas se deparam com complexidade, 
tornam-se mais curiosas e menos fechadas à nova informação. 
Por outras palavras: escutam”. 

Ilustra-o com uma experiência levada a cabo pelo próprio labo-
ratório. Os investigadores organizaram um debate sobre as 
armas, tema muito polémico nos Estados Unidos. Antes de 
começar, os participantes leram um artigo que resumia com 
argumentos simples as posições favoráveis e contrárias. A 
discussão que se seguiu foi desagradável. Repetiram o mesmo 
debate com outro grupo, ao qual deram a ler um artigo mais 
matizado. Em vez de apresentá-lo como um problema com 
somente duas soluções, o articulista mostrava diferentes pon-
tos de vista e as suas implicações. Quando estes participantes 
foram debater, utilizaram um tom mais sereno, fizeram obser-
vações mais agudas, formularam perguntas… “Não saíram do 
debate com certezas definitivas, mas com uma compreensão 
mais profunda e maior vontade de prossegui-lo”, explica um dos 
especialistas entrevistados por Ripley. 

No seu livro “La disputa felice”, Bruno Mastroianni explica que 
uma das melhores estratégias para não se enredar numa 
controvérsia é manter o foco no tema de discussão. O paradoxo 
– diz – é que, para conseguir que o conteúdo seja o mais impor-
tante, se devem ter em atenção simultaneamente os aspetos 
mais emotivos da comunicação. A mais robusta das lógicas não 
pode impedir que uma pessoa se sinta ameaçada quando 
discute. E esse estar na defensiva é o que nos torna reativos. 
Por isso, o seu conselho definitivo para se fazer escutar é “ter 
muito em conta a relação”. 

 6.out.2021 
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https://www.aceprensa.com/politica/tolerancia/somos-mas-tolerantes-ahora-depende/
https://thewholestory.solutionsjournalism.org/complicating-the-narratives-b91ea06ddf63
https://thewholestory.solutionsjournalism.org/a-guide-to-deeper-connections-36c9f94fb035
https://amzn.to/3knYFkh
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Na mesma linha é a contundente frase do psicólogo social 
Jonathan Haidt: “Quem valorize a verdade, deveria deixar de 
adorar a razão”. Ripley di-lo em termos mais positivos: “Se que-
remos alcançar a verdade, devemos encontrar novas formas de 
escutar”. Tal como Haidt, também ela considera que as pes-
soas não são tão racionais como imaginamos, mas que, às 
vezes, as nossas posições são tendenciosas “pelo orgulho, 
pelo medo e pela necessidade de pertença”. A mesma sensa-
ção de ameaça que gera uma discussão, impede-nos de sentir 
curiosidade. Não é que os novos dados não nos convençam; o 
problema é que nem os ouvimos. 

O The American Dialogue Project vai ao encontro deste proble-
ma ensinando a refletir sobre os valores e as motivações que 
estão subjacentes às posições próprias e alheias. O que muitas 
vezes serve a pessoas com pareceres diversos para descobrir 
os seus pontos de acordo. 

A própria Ripley experimentou-o numa das suas sessões. 
Juntaram-na com Bill, já reformado e mais conservador do que 
ela. Com a ajuda de um protocolo, ficaram os dois a conversar 
ao telefone durante quarenta minutos. A primeira coisa que Bill 
perguntou foi: “Como vieste a ter as ideias políticas que tens 
agora?”. A pergunta apanhou Ripley de surpresa. E acabou a 
falar da sua mãe feminista, que sempre votou no Partido Demo-
crata, e do seu pai, criado num rancho e votante do Partido 
Republicano. 

“Se a conversa tivesse começado perguntando-me o que pen-
sava sobre Trump (…), não teria tido inconveniente em apre-
sentar-lhe um inoportuno monólogo sobre o tema, cheio de 
exageros e de metáforas. Pelo contrário, tive de contar a Bill a 
minha própria história, que necessariamente era mais com-
plexa, e Bill teve de me contar a sua. No final, aprendemos que 
ambos nos preocupamos que toda a gente possa ter acesso a 
atendimento médico, mas Bill também estava muito inquieto 
com o défice público, algo que recordo também preocupava 
muito o meu pai (…). Quando acabámos a nossa conversa, 
nem Bill nem eu mudámos as nossas posições, mas a conversa 
ajudou-me a ampliar a minha perspetiva”. 

Outra forma de relaxar as conversas é certificar-se de que a 
pessoa está a entender bem o outro através da técnica da dupla 
comprovação: primeiro apresentamos um resumo do ponto 
central da sua posição ou das suas necessidades, e depois 
escutamos o que essa pessoa tem a acrescentar, retirar ou 
matizar à explicação. 

É um dos exercícios propostos pela plataforma Resetting The 
Table. Ripley praticou-o e ficou fascinada: “Fiquei surpreendida 
com a quantidade de vezes em que pensava ter entendido bem 
uma pessoa, mas havia perdido alguns matizes importantes: 
‘Não, não estava dececionada com as ações do presidente do 
município; estava desconsolada’. Há uma diferença”. Ao 
mesmo tempo, experimentei quão gratificante é comprovar que 
se é levado a sério, ainda que não nos deem razão: o doloroso 
é nos despacharem com uma etiqueta, e as nossas posições, 
com dois ou três lugares-comuns. “Pode parecer trivial, mas é 
a chave que abre todas as portas. Escutar alguém a fazer uma 

síntese da nossa mensagem mais importante, demonstra que 
nos escutaram, que é o que a maioria de nós quer”. Por que 
será que, por vezes, a lógica esmagadora não vai a lado 
nenhum? Porque “os seres humanos necessitam de ser escu-
tados antes de escutar”. 

 

J. M. 

 

 

Reconhecimento natural da fertilidade: a 
ciência ao serviço do casal  

 

O reconhecimento natural da fertilidade (RNF) pressupõe uma 
ferramenta para a promoção de uma sexualidade verdadeira-
mente responsável. Uma em que é dada primazia ao conheci-
mento do próprio corpo e à atitude de doação mútua no casal, 
perspetiva muito afastada de certo utilitarismo sexual tão em 
uso, que por detrás da máscara feliz do “faz o que quiseres”, 
esconde um ritual de feridas emocionais, relacionamentos rom-
pidos, desencontros… 

Sobre o RNF, houve debate no Simpósio Multidisciplinar Inter-
nacional realizado na Universidad de Navarra, de 22 a 24 do 
mês passado. O colóquio propiciou um aprofundamento nas 
diversas dimensões – antropológica, afetiva e biológica – do 
RNF “como instrumento de uma realidade muito mais ampla, 
enquadrada na Teologia do Corpo, [na] antropologia integral do 
ser humano como pessoa”. 

O Dr. Luis Chiva, chefe do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia da Clínica Universidad de Navarra, em Madrid, e 
diretor da Comissão Científica do evento, comentou com a 
“Aceprensa” a oportunidade do simpósio para dar a conhecer o 
que tem a dizer uma medicina ao serviço da esperança sobre a 
sexualidade e a fecundidade. 

— Falemos sobre métodos de RNF. O recurso a estes favorece 
o envolvimento do homem, mais do que os contraconcetivos? 

— Quando se procura distanciar ou evitar uma gravidez, o uso 
do RNF permite estabelecer, em cada ciclo da mulher, uma 
janela temporal em que esta pode engravidar se tiver relações 
sexuais. A decisão de tê-las nessa altura cabe ao casal, a 
ambos, tanto se o objetivo é o distanciamiento de uma gravidez, 
como a sua busca. Com a RNF, a possibilidade da gravidez fica 
ligada à decisão livre dos dois. É uma decisão responsável e 
partilhada. 

— Quão difundidos se encontram os métodos de RNF no 
âmbito médico, incluindo o ensino? 

https://www.aceprensa.com/politica/el-esfuerzo-por-entender-al-adversario/
https://www.doctaforum.org/2021/simposio-rnf2021/
https://www.doctaforum.org/2021/simposio-rnf2021/
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— Esse é um dos aspetos abordados no simpósio. É verdade 
que, por diferentes motivos, o conhecimento e o ensino dos 
métodos de RNF não se encontram tão alargados como seria 
desejável. Mas o RNF baseia-se na evidência científica, é con-
fiável e respeita a biologia da mulher e a natureza das relações 
do casal. É economicamente acessível a toda a população e 
ecologicamente recomendável. 

O facto de não estarem mais difundidos deve-se a vários fato-
res. Por um lado, a um desconhecimento significativo por parte 
dos ginecologistas, que subestimam o valor e a capacidade da 
mulher para fazer um autodiagnóstico. Em segundo lugar, o 
RNF foi etiquetado como uma realidade inerente à esfera reli-
giosa ou conservadora. E, por último, foi também considerado 
como uma metodologia com pouca eficácia, sem caráter cien-
tífico. 

A realidade é o contrário: o RNF pode ajudar os ginecologistas 
a melhorar a saúde dos seus doentes. É uma perspetiva de vida 
muito atraente para pessoas com diferentes formas de pensar, 
e diria mesmo que tem um perfil extremamente ecológico. Por 
último, é de sublinhar que na literatura internacional existe uma 
evidência muito sólida que avaliza a sua capacidade de 
diagnóstico. 

— A extensão dos problemas de fertilidade pode estar a 
aumentar o interesse por identificar os dias férteis. Atualmente, 
quais são os métodos naturais mais necessários e eficazes 
para o fazer? 

— O método das temperaturas agrupa vários deles: o Billings, 
o da temperatura basal e outros indicadores. Existem, além 
disso, nesta altura, diferentes monitores e aplicações móveis, 
muito fáceis de utilizar, que com base nesses métodos e acres-
centando informação mensurável sobre os valores hormonais 
na urina da mulher, detetam com grande precisão a janela de 
fertilidade no ciclo da mulher. 

— Que nível de complexidade implica a aprendizagem dos 
métodos? Podem ser aplicados por membros de comunidades 
com baixo nível educativo, ou nos países em desenvolvimento? 

— Nenhuma complexidade. Há uma ampla experiência na 
aprendizagem deles em regiões do mundo com um baixo nível 
de desenvolvimento, pois não necessitam da aplicação de 
tecnologia, e a aprendizagem baseia-se em conceitos de auto-
consciência do corpo (a sensação de humidade na área genital, 
a presença de um ou outro tipo de secreção cervical, etc.), que 
qualquer mulher experimenta, independentemente do seu nível 
cultural ou educativo. Adapta-se simplesmente a explicação à 
pessoa que recebe a formação, mas é igualmente eficaz em 
todos os casos. 

— Como via para procurar uma gravidez ou para adiá-la, o RNF 
parece estar a ter melhor aceitação atualmente. A que pode 
dever-se? 

— Claramente, atrai uma parte da nossa sociedade que procura 
o autoconhecimento, o tornar-se responsável pelo próprio cor-

po, pelas suas relações sexuais, pela sua fertilidade, sem 
aceitar imposições alheias ao respeito pelo indivíduo. 

Atrai pessoas que sentem poder controlar e gerir a sua 
capacidade de procriar sem ingerências externas, farmacoló-
gicas ou não; sem alterar os seus ciclos para torná-las inférteis, 
sem apoiar uma “indústria da reprodução” que muitas mulheres 
não encaram como libertadora. Incentiva-as perante uma socie-
dade que, em vez de promover medidas e recursos que prote-
jam a maternidade, a decisão de ter filhos e o enriquecimento 
da nossa sociedade com o recurso mais precioso, as pessoas, 
tudo o que oferece é um sistema que carrega principalmente 
nas mulheres a responsabilidade da gravidez. 

O RNF serve as pessoas que procuram corresponsabilizar-se 
com os seus parceiros no projeto da sua família. Serve as 
mulheres que se capacitam e se formam no autoconhecimento 
para serem mais livres no momento de tomar as suas decisões. 

Por último, quero salientar que a crise pós-pandémica torna 
mais aguda a pergunta pela geração da vida: porquê e como 
gerar? E a unidade de amor e fecundidade surge como única 
garantia para enfrentar o desafio com esperança. Os docu-
mentos “Humanae vitae” e “Amoris laetitita”, da Igreja católica, 
orientam nesta direção. 

 

L. L. 

 

 

“Valor humano y cristiano del trabajo” 

 

Autor: Domènec Melé                                                                                                                        
EUNSA. Pamplona (2020)                                                                                                                     
384 págs. 

 

São João Paulo II deixou um valioso legado sobre o sentido do 
trabalho, incidindo nos aspetos antropológicos, éticos e espiri-
tuais. Domènec Melé, professor do IESE, apresenta de modo 
sistemático os seus ensinamentos, depois de fazer uma exaus-
tiva investigação pelos numerosos textos nos quais o pontífice 
abordou o tema, especialmente a encíclica “Laborem exercens” 
(1981). 

Karol Wojtyla, ao mesmo tempo que aceitava o magistério pre-
cedente, efetuou importantes desenvolvimentos, tendo presen-
te o momento histórico em que desempenhou o seu ministério. 
Assim, os seus ensinamentos harmonizam o rigor concetual 
com pormenores muito práticos que fazem redescobrir o signifi-
cado humano e cristão do trabalho, muito mais relevante do que 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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o seu valor económico ou a sua relevância social. Aspetos 
nucleares da mensagem cristã, como o que põe a tónica na 
pessoa que se realiza a si mesma e se doa aos outros no 
exercício profissional, ficam explícitos nas obras do pontífice 
polaco. Como ele próprio explicou, através da graça, o trabalho 
converte-se num meio para se relacionar com Deus e para 
crescer em santidade. São afirmações que fazem recordar as 
de São Josemaría Escrivá, a quem João Paulo II elevou aos 
altares. 

O ensaio também mostra o contraste entre a abordagem do 
Papa e as ideologias que triunfaram no século XX, que redu-
ziam o trabalho a um fenómeno produtivo e o interpretavam no 
contexto da luta de classes. A rica experiência de vida de 
Wojtyła, que trabalhou muito durante toda a sua vida e sofreu 
na sua carne tanto o comunismo, como as consequências so-
ciais do capitalismo consumista, revelou-se providencial e 
especialmente iluminadora para o mundo. Não deixa de ser 
significativo o papel que teve na descoberta da sua vocação 
sacerdotal o alfaiate Jan Tyranowski, um homem simples, 
trabalhador manual de profunda vida interior. 

Por último, é apresentado um interessante epílogo onde se pon-
dera a conceção do trabalho de São João Paulo II no contexto 
da quarta revolução industrial e são tidas em conta as conse-
quências laborais das novas tecnologias. Melé adverte para os 
riscos de enfrentar os problemas contemporâneos com um 
paradigma técnico-económico. Para o evitar, complementa o 
explicado por João Paulo II, com o conteúdo da encíclica de 
Francisco “Laudato si’”, enriquecendo as reflexões com consi-
derações sobre o cuidado da criação e a necessidade de 
desenvolver uma “espiritualidade ecológica”.  

 

S. L. C. 

 

 

“Os Nossos Filhos” 

“I nostri figli”  

 

Realizador: Andrea Porporati                                                                                                                       
Atores: Giorgio Pasotti; Vanessa Incontrada                        
Duração: 98 min.                                                                        
Ano: 2018 

  

Uma história verídica sobre um casal com dois filhos que de 
repente, recebem ao seu cuidado mais três crianças, irmãos 
entre si, vindos de uma família destruída. O filme vai então 
mostrar as múltiplas alterações na vida desse casal, em espe-
cial na relação marido/mulher, mas também entre pais e filhos 
e entre os próprios rapazes… 

A situação profissional do marido piora de imprevisto. Mais um 
desafio. A mulher consegue um trabalho suplementar nas lim-
pezas. Todos se adaptam, desde as crianças na escola, aos 
adultos em busca de soluções viáveis perante a adversidade… 

Há uma estratégia que resulta: dialogarem entre si. Falam com 
franqueza. Expõem os problemas e procuram resolvê-los em 
conjunto. Atuam unidos e em família. Além disso, não hesitam 
em contar com os amigos. Todos se dão conta de que o casal 
está a agir bem e procuram de algum modo colaborar com eles. 
E os apoios vão surgindo… Por vezes, seguem soluções que 
não são perfeitas, mas que conduzem ao objetivo final. Vão 
dando um passo de cada vez… mas sabendo bem o que 
querem alcançar. 

Os erros que se vão cometendo são identificados e tentam logo 
ser corrigidos com gestos e atitudes concretas, conversando 
entre todos… e vão em frente! 

  

Tópicos de análise: 

 

1. O diálogo permite a construção de um projeto comum. 
2. Sentir-se parte de um todo estimula cada um a dar o 

máximo. 
3. Corrigir um erro motiva e dá pistas para acertar na próxima 

vez. 
 

Hiperligação  

 

Paulo Miguel Martins                                                                                    
Professor da AESE 

   

https://www.imdb.com/title/tt9398282/?ref_=nv_sr_srsg_1
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