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O pecado da carne

A concupiscência da carne é muito menos perigosa do que os deleites do proibicionismo.

Mário João Fernandes

Vivemos tempos curiosos, caminhando
em direcção a uma novíssima Idade Média,
alimentada, ironicamente, pela dissemi-

nação das novas tecnologias da informa-

ção, responsáveis pela verdade única e

pela vida dentro de uma bolha opinativa
onde se ouve apenas o refrão das verda-
des que agradam. A velocidade a que a
verdade única se propaga pelas redes
sociais é extraordinariamente rápida, mes-
mo instantânea. E da verdade única pas-
sa-se logo para a pressão social orientada

para a decisão única, simbólica e imedia-

ta, também ela quase instantânea.
O direito à informação implica plurali-

dade de meios de informação, pluralida-
de de opiniões contraditáveis e contradi-
tadas e possibilidade real de acesso a tais

meios. Na vida da esmagadora maioria dos

habitantes do planeta não há nem acesso
à pluralidade de fontes nem sequer von-
tade de aceder. A liberdade só faz sentido

se for informada A liberdade para concor-
dar com a ditadura dos fifces, trenas, infiuen-
cers e quejandos está prestes a devolver a
humanidade ao estado de escravidão.

A perda de liberdade de escolha vai de

par com a balcanização da regulação da
vida social, seja uma regulação "suave"

por via da pressão social da opinião vis-
ta como dominante, seja a regulação
"dura" com a multiplicação das proibi-
ções e dos interditos formais. Cinquen-

ta anos depois do Maio passou a ser proi-
bido não proibir.

Quando o interdito surge dentro da esfe-

ra da administração pública, a obrigação
de sindicar o bem fundado da proibição
de uma determinada actividade passa pelo
respeito do princípio da imparcialidade.
As escolhas que a administração impõe
aos administrados têm de ser imparciais,
não podem ser desprovidas de fundamen-

to, de racionalidade ou de utilidade.

Se é a administração pública escolar que
está em causa, maior será a obrigação de
neutralidade em relação à não limitação
de escolhas dos administrados que envol-

vam opções políticas, filosóficas, religio-
sas, sociais e económicas.

A decisão, anunciada pelo Magnifico Rei-

tor da Universidade de Coimbra, de proi-
bir, a partir do início do próximo ano civil,

o consumo de carne de vaca nas refeições
fornecidas pelas respectivas cantinas traz

consigo todos os perigos do/eeZ good ele-

vado a fórmula decisória. A medida não
deixaria de ser sindicável se fosse limita-
da, com respeito pelo princípio da propor-
cionalidade, à redução do consumo, sobre-

tudo se fosse qualificado por verdadeiros
critérios ambientais (natureza extensiva
da produção, pequenos produtores, pro-
dutores localizados a menos de 100 qui-
lómetros de distância do local de consu-

mo,...). Mas um interdito absoluto soa
demasiado a medida panfletária, capaz de
contar com o apoio das massas que se

movem ao sabor das redes sociais, mas
de muito duvidosa utilidade na adaptação
ou mitigação dos efeitos negativos das alte-

rações climáticas.
E claro que as novas vacas sagradas con-

tinuarão acessíveis àqueles que possam
pagar a alimentação fora das cantinas uni-

versitárias. Nesta redacção sobre a vaca

quero deixar o testemunho da escola de
Lisboa onde um colega, recém-licenciado

no início dos anos 90 do século passado,
foi surpreendido pela progenitora, que lhe
mostrava urna caixinha pequenina enquan-
to lhe perguntava:- Parabéns, filho! Agora que acabaste o

curso, adivinha o que tenho aqui para ti?
- Bifes? - questionou o jovem doutor, fre-

quentador obrigado das cantinas da Uni-
versidade de Lisboa.

Para desconsolo do meu colega, a senho-

ra sua mãe mandara imprimir cartões-
de-visita.

Escreve à sexta-feira, sem adopção das regras
do acordo ortográfico de 1990
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