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Ao escrever esse texto, minha intenção foi... Mas... Não, não importam
as intenções que tive ao escrever esse texto. Importa apenas o efeito que
esse texto terá sobre você, que está lendo-o agora. Essa responsabilidade do
autor sobre os efeitos que seu texto terá, especialmente no meio acadêmico, é um fator de bloqueio e de ansiedade, tanto para autores principiantes
quanto para os mais maduros. Nesse texto, eu considero a ansiedade autoral
pla: a ação humana.
que disse quando, em uma tentativa de me equilibrar em um ônibus em movimento, pisei inadvertidamente no pé de uma elegante senhora que estava
ao meu lado. O exemplo é simples, mas retrata uma ampla gama de acidentes, dos mais simples aos grandes desastres. Cada um vai lembrar agora
dos seus pequenos ou grandes desastres pessoais. O sentimento que nos
vem é de desconforto: somos obrigados a aceitar uma limitação inerente à
condição humana: nossa incapacidade de prever todos efeitos de uma ação.
Temos o poder de desencadear um processo novo, mas nunca sabemos ou
podemos antecipar todos seus desdobramentos.
exemplos, a senhora que teve seu elegante pé pisado por mim já deve ter

esforço de guerra norte-americano.
Assim, uma das maneiras que temos para nos defender da esmagadora opressão exercida pela imponderabilidade dos efeitos da ação é apelar
ponsabilidade do conhecimento, ou seja, quanto mais somos conhecedores

do mundo e das suas relações causais, menos oportunidades teremos para

Mas a alegação de ignorância não é um remédio efetivo. Os gregos antigos pressentiram isso. E contavam uma história de um homem a quem foi
dado saber a tragédia que ele provocaria: um oráculo antecipou a Édipo que
ele mataria seu pai e se casaria com sua mãe. Édipo fugiu da cidade, ou seja,
fugiu da desgraça que lhe havia sido destinada. Na sua fuga, encontrou um
homem com quem discutiu, e acabou matando-o. Ao retornar à sua cidade,

A moral da história é que os gregos propunham que a ação humana é o gatilho do destino. E que o destino, cruel ou grandioso, é sempre inevitável.

destinadas aos escravos. Os grandes feitos de ação são destinados aos heróis. Ao sábio cabe melhor uma vida contemplativa.
é bem sabido que muitas pessoas usam o destino para explicar certas ati-

são algumas das fórmulas bem-humoradas que retratam uma maneira dedivindade, achamos que nos eximimos da responsabilidade, que é nossa.
E nos tornamos escravos de nossos destinos, ou, em outras palavras, nos
acomodamos.
avanços para o conhecimento humano. O que a humanidade faria com eles
neira de lidar com o imponderável de cada ação, e, portanto, libertarmo-nos
encaminhar dois tipos de problemas desencadeados pelas nossas ações em
um mundo imponderável.
A primeira maneira efetiva de que dispomos para lidar com o impon-

encontramos para nos comprometer com um conjunto de ações futuras, independentemente do que vier a acontecer. É a promessa que sustenta todas

-

a construção social, em um mundo imponderável.

aqueles que, em um ônibus, pisaram nos nossos pés, é a fórmula libertadora
O perdão, é portanto, um dom divino que está ao alcance do homem, um
ato de extrema sabedoria frente à imperfeita condição humana. A fórmula
cristã é libertadora não apenas para aquele que comete a ofensa, mas alivia
também aquele que foi ofendido. É como se aquele que perdoa dissesse:
sem acontecido. Isso já aconteceu comigo. Segue teu caminho e façamos
milagre se opera: a ofensa some da história humana.

no processo do perdão, a ofensa permanece viva. Assim, apenas o perdão de

extensão que nossas imperfeições e limitações naturalmente nos impõem,
não podemos nos esconder atrás de nossa ignorância. Não podemos respon-

leitores que eventualmente tenham se sentido ofendidos, por qualquer que

