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Podere cumplicidade

Nestetrabalhovou procurar
abordarumconjuntode temassociológicos
clássicose gerais.Atéque pontopodemos indivíduos
serindependentes
das
essas pressões?Como deve
pressõessociais?Como devemser entendidas
serentendida
essa independência?
Dondeprovéme comose sustenta
e desenvolve?
abordarei
estasquestõesfazendoumapergunta:
Contudo,
qual é a relação
entrepodere cumplicidade?
o
Digamosque poderé a capacidadede assede outrem
em aspectossignificativos,
istoé, que afecgurara complacência
tamos interesses
de cada um. Dois tiposde poderlevantamdificuldades
teóricase empíricas
nomeadamente
dificuldaparticularmente
complicadas,
des em identificar
a eficáciacausal (por exemplo,o que é resultadode
determinantes
estruturais
e o que é resultado
da acção ou inacçãodos agene dificuldades
de interpretação
do comportes;ele saltouou foiempurrado?)
tamento
está
a
acenar
ou
a
Um
dos
é
(ele
afogar-se?).
tipos aquilo a que o
de
La
chamou
«servidão
voluntária».
Por que
amigo Montesquieu, Boetie,
razão as pessoasaceitamcom condescendência
um poderque prejudicaos
seusinteresses?
Porque será,comoperguntou
WilhelmReich,que «a maioria dos que têmfomenão roubame [...] a maioriados que são explorados
não fazemgreve»?Sobreestaquestão,váriasversõesdas tesesda ideologia
dominante
com váriassoluçõesdo problemada acção colectiva,
competem
baseadasna escolharacional.
Mas é sobreo segundotipode poderque quero
concentrar-me
Chamo-lhe
Porque condescendem
as pesaqui.
cumplicidade.
soas comumpoderque as envolvenas profundezas
do mal,fazendo-as
agir
desumanamente
e infligir
e pior,mataroutrossereshumanos?
humilhações,
Este é um temaque temsido maisfrequentemente
não por sotratado,
filósofos
e juristas.É a
ciólogos,masporcineastas,
historiadores,
biógrafos,
questãocentral,
porexemplo,de filmescomoLe chagrinet la pitié,A Lista
* Professor
de CiênciaPolíticana Universidade
de Siena.
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e Shoah,de livroscomo IntoThatDarkness,de GitaSereny,
de Schindler
e tambémdo seu AlbertSpeer.His BattlewithTruth,Ordinary
Men,de
e
do
Browning,
Christopher
polémico(devereimencioná-lo?)Hitler's
de
Daniel
WillingExecutioners,
Goldhagen,dos escritosde PrimoLevi,
de Nuremberga,
do julHannahArendte TzvetanTodorov,do julgamento
de Eichmann
e de outrosjulgamentos
de crimesde guerra,
comoo
gamento
a resultados
de pesquisas,
na Haia. Fareireferência
que decorreactualmente
como caso extremo
do III Reich,mastendosempre
sobretudo
relacionados
nas
em menteas questõesgeraisacima indicadas.É possívelresumi-las
O
torna
os
seres
humanos
de
Hannah
Arendt
(às quaisvoltarei). que
palavras
o bemdo mal quandoapenastêmo seu julgamento
capazes «de distinguir
desacordocomo que têmde
paraos guiar,o qual,porém,estáem completo
os
considerar
ser a opiniãounânimede todos que os rodeiam»?
«é tantomaissériaquantosabemosque
«Estaquestão»,continua
Arendt,
os rarosque eramsuficientemente
'arrogantes'
para se fiaremsó no seu
a
eramem tudoidênticosàs pessoasque continuavam
própriojulgamento
obedeceraos velhosvaloresou eramguiadaspor um credoreligioso[...]
o bem do mal seguiam
Estes rarosque aindaeramcapazes de distinguir
e
faziam-no
livremente:
não
os
seus
e
de
facto
próprios
julgamentos,
apenas
ao abrigodas quais pudessem
haviaregrasa que tivessemde se submeter,
com que se defrontavam.»
serincluídosos casos particulares
os «justos
destes
Examinemosprimeiroalguns
raros,nomeadamente
entreas nações»:os que ajudaram
judeusporsua contae riscoe semrecomde que trata
pensamonetária.
Apoio-meaqui no conjuntode testemunhos
NormanGerasno seu notávele recente
livroSolidarity
in theConversation
LiberalismofRichardRorty.
ofMankind:The Ungroundable
ao acaso em tudoo
A primeira
coisa a reteré que parecemdistribuir-se
relevantes.
Os estudos
social
e
aos
factores
caracteriológico
que respeita
determinante
menor
a
classe
social
era
«uma
quandisponíveis
sugerem
que
económicos[...] não exerciam
do alguémajudavajudeus»,que os «recursos
relevante
sobrea decisãode ajudar»e que, em termosde
uma influência
bastanteequilibrada.Não é
havia uma distribuição
categoriaprofissional,
do género:alguns
quantoà influência
possíveltirarconclusõescategóricas
um papel importante,
estudosindicamque as mulheresdesempenharam
do que homens.Algunsestudossugerem
outrosque haviamenosmulheres
da
tendiam
a ajudaras vítimasdo nazismo,
os
que grupos extrema-esquerda
eramuma
masoutrossugerem
as
comprometidas
que pessoaspoliticamente
o papel
tal ajuda e outrosaindasublinham
minoriaentreas que prestavam
escreve
dos não esquerdistas.
Muitosdosque prestavam
Geras,«eram
ajuda,
mas
muitos
não
eram»:
religiosos,
250

Havia cristãosfervorosos
de todasas denominações,
gentede umafé
maisgerale menosenraizada,
ateus.Devido às suas velhas
humanistas,
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de anti-semitismo,
o cristianismo
os seusadeptradições
podiapredispor
tos contraos judeus- no entanto,
anti-semitas
tambémderam
alguns
os seuspreconceitos , mas,atravésda sua doutrina
ajuda,não obstante
a favorda ajuda aos judeus.
ética,tambémpodiapredispo-los
Outrosestudosadiantamaindaa hipótesede os que prestavam
ajuda se
caracterizarem
é contestado.
social,mas o testemunho
pela marginalidade
Uns sugeremque ostentavam
umespíritode «aventura»
ou de «confiança»
e uma«profunda
com
um
modelo
de
conduta
Outros
identificação
parental».
em
estas
e
semelhantes
com
causa
outras
põem
correlações
predisposições
(E, em qualquerdos casos,poderpsicológicas(comoa da «hospitalidade»).
-se-á perguntar
o que se teriaaprendidose se verificasse
que assimfoi.)
o
como
Então, que apresentavam motivaçãoparaagiremcomoagiamos
ajuda?Gerasreuniumuitosrelatosao serviçode umatese,ou
que prestavam
uma sugestão
O seu objectivoé confrontar
com testemunhos
contratese.
e anti-universalista
Richard
especulativado filósofoantifundamentalista
Rorty,que escreveu:
Quem fossejudeu no períodoem que os comboiosviajavampara
Auschwitz
tinhamaisoportunidades
de serescondidopelosvizinhosnão
se
vivesse
na
Dinamarca
ou
na
Itáliado que se vivessena Bélgica.
judeus
A maneiravulgarde descreveresta diferençaconsisteem dizer que
muitosdinamarqueses
e italianosmostraram
umsentidode solidariedade
humanaque faltoua muitosbelgas.
Emboradefendendo
entresereshumanosnão faz
que a solidariedade
se faz entre
sentido,Rortysustenta
que o enfoquenaturalda solidariedade
«membros
da mesmacomunidade,
falantesde uma línguacomum»,já que
é impossível
como
«pensarque haja algoque estáparaa minhacomunidade
a minhacomunidade
estáparamim,algo comoumacomunidade
maisalarcoma sua natureza
intrínseca».
Assim,pergungadachamada'humanidade',
ta ele, relativamente
e
italianos:
àquelesdinamarqueses
Falandodos vizinhos
sersalvos
judeus,terãoditoque estesmereciam
serem
seres
humanos
como
eles?
Por
mas
certamente
vezes,talvez,
por
habitualmente
termosmais
que, se lhes perguntassem,
empregariam
comezinhos
aceitavam
arriscar-se
paraexplicarem
porque
paraproteger
determinado
judeu- porexemplo,
que essejudeueramilanêscomoeles,
ou da Jutlândia
comoeles,ou membro
do mesmosindicato
ou ofícioque
de jogo, ou pai de filhospequenos,comoeles [...]
eles,ou companheiro
ParaRorty,
o sentido
de solidariedade
é maisforte
em«colectividades
mais
e
mais
localizadasdo que a raçahumana».«Porqueela é um ser
pequenas
humano»é «umaexplicaçãofrágile inverosímil
paraumaacção generosa». 251
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Confrontado
comas hipóteses
de Rorty,
Gerasexibeumaamostra
daquilo que os que prestavam
disseram
efectivamente
ajuda
quandose lhespercontraRorty
guntouporque resgataram
judeus.A base da sua argumentação
são notoriamente
consistentes.
Os que presé a de que os seustestemunhos
razõesda sua motivação:«entaramajudaderam,entreoutras,as seguintes
carava-seo judeu não comojudeu,mas comoum serhumanoperseguido,
que lutavadesesperadamente
pela vida e precisavade ajuda [...] um ser
e humilhado»;
«todaa gentedeviaimaginar-se
humanoperseguido
na situavir
em
como
seu
encontrar-se
também»;«é
ção
que,
próximo,poderia a
nossodeverde humanos
abrira nossaporta[...] e os nossoscoraçõesa todos
os que sofrem»;«judeusou alemães,paramimnão haviadiferença,
desde
que os encarassecomo sereshumanos[...] a minhafé manda-me
que ame
o próximo,
semexcepções»;«fomoscriadosno amorpelahumanidade»;
«os
são
nossos
fazem
da
«tratava-se
simirmãos,
judeus
parte espéciehumana»;
de justiçahumana»;«eles não eramencaradoscomojudeus,mas
plesmente
comosereshumanos»;
temde sersalvoa qualquercusto
«[...] umserhumano
[...]»; «era fácilfazê-loporqueera nossodever»;«salvaraquele cuja vida
está em perigoé um simplesdeverhumano»;«todosos sereshumanos
à mesma[...] família»;«ajudeiporqueos sereshumanostêmde
pertencem
«erampessoas que estavamem perigoe queria
ajudar-semutuamente»;
tão
mas
ajudá-las,era simplescomoisso»; « sempresoubeque eraperigoso,
fi-loporhumanidade
e porqueerapatriota».
Os que prestaram
ajudafalaram
de «sentimento
de justiça»,de «aprender
cedo a lutarpela [...] justiça»,de
não haver«maioramordo que o do sacrifícioda própriaalma pela de
outrem»,de teremagido como o fizeramporqueaqueles que socorriam
«sofriamtanto».
estestestemuQue créditodeveserdadoa estasrazões?Gerasinterpreta
nhoscomo provade que, ao contrário
da especulaçãode Rorty,havia de
facto«umaatitudeuniversalista»
e que os que prestavam
generalizada
ajuda
os
seus
E
universalistas».
cita
as
exprimiam
«empenhamentos
opiniõesde
váriosacadémicosque estudaram
estaquestão.Assim,Bejskiescrevesobre
a sua «motivaçãohumanitária»
e Steinsobreo «vínculodirecto»com os
«outroshumanos»:«Eles assistemao sofrimento
[...] e passamà acção».
Fleischner
diz que haviauma«convicçãocomum»de que «os judeusdevem
sersocorridos
porquesão vítimas»e Monroee outrosescrevemque os que
de si próprios
a percepçãode que faziamumtodo
prestaram
ajuda «tinham
comum».
comtodaa humanidade
[...] de que erampartede umahumanidade
humanistas»
Hunekeescrevesobrea doutrina
e
«as
religiosa
perspectivas
«a dar valoraos outrossereshumanos».Os
que levavamos socorristas
Ollmersescreveram
sobreo «seu amorpelahumanidade»,
sobre«umsentido
universalde justiça»;unsacreditavam
no «valorda equidadeou da bondade» e muitosmaisno «valorda caridade».Tec escrevesobre«a compaixão
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humanonato,o
dos judeus» e Paldielsobre«o altruísmo
pelo sofrimento
de
influências
da
um
ou
outro
debilitado
sociedade,pode ser
tipo
por
qual,
activado«em ordemà defesado princípioda santidadeda
bruscamente
vida».
na primeira
Esta ultimacitaçãolevantaa questãoque querotratar
parte
deste trabalho.Como devemos consideraros motivos,«atitudes»ou
Deverãoserencarados
descritos?
assimtão diversamente
«empenhamentos»
como credosou convicções questõesde princípio,
querreligiosas,quer
ou serão
laicas,ou de justiça,de equidade,de bondadeou de altruísmo,
de
de
e
de
sentimentos
de
amor,
quer
compaixão?
emoções,
quer
expressões
de princípiosmoraisou reacções
Serão resultadode uma interiorização
Dondeprovêm:serão,comosugere
à percepçãodo sofrimento?
imediatistas
Paldiel,inatosou serão inculcadosatravésda doutrinação
religiosae da
da sociedadeou
assimilaçãocultural?Serão «debilitados»por influência
produtodela?
A primeira
coisaa teremcontanestesrelatosdos académicosé que todos
as hipótesesde Rorty,tomandocomoboas as
eles rejeitamimplicitamente
humanitários
ajudadão das suasmotivações
explicaçõesque que prestaram
as e universalistas.
Seria difícilnão o fazerfrenteà consistênciaimpressionantedos testemunhos
reunidos,
pelo que estoucom eles e com Geras.
- tanto
recolhidos
A segundacoisaa notaré queos diversos
tiposde motivos
instintivos
comoemocionais
ou de princípio não se excluemforçosamenna mesma
te uns aos outrose podemcoexistir
em diferentes
combinações
cada
de
uma
outra:
além
diferir
disso,
pessoa para
pessoa. Poderão,
De
socorrista
poderáteragidopor uma combinaçãode motivosdistintos.
facto,comodiz,e bem,Geras,«é complicadosaberexactamente
que com- temperamentais,
circunstanbinaçõesde razões,motivose outrosfactores
riscosparaagirememfavor
ciais,etc.- levamou não as pessoasa correrem
de outras,pergunta
tantoquantosei, temresposta,
se
paraa qual ninguém,
é que há alguma».
Não obstante,
o modocomocaracterizamos
o que motivouos que preso que motivaos que resistem
ao maltaramajuda- e, maisgeralmente,
temvastasimplicações,
e outrosque refleccomoveremos,
masos filósofos
tiramnela forneceram
diferentes
a
esta
algumasrespostas
questão.
Uma delas é a de HannahArendt,
que no seu Eichmannin Jerusalem
escreveusobre«aquelapiedadeanimalque afectatodosos homensnormais
na presençado sofrimento
físico».Uma segundaé a de Emmanuel
Levinas,
incondicional
com
outrem
tem
raízes
na
paraquema responsabilidade
para
inter-humana»
de
com
os
outros
seres
humanos
e
é
«relação
«proximidade»
inerente
à próprianoçãode sersujeitohumano.Baumanserve-sedestaideia
das «forçasmoraisespontaneamente
entrehumageradaspela proximidade
nos» para concluirque «as grandesenergiasmoraistêmumaorigempré- 253
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modernapro-societária»
e que «algunsaspectosda organizaçãosocietária
do
seu
de
vocamumconsiderável
enfraquecimento poder coacção».Bauman
escrevetambémsobre«a primitiva
as
capacidadehumanade regulamentar
atravésda responsabilidade
moral»,capacidade
relaçõesde reciprocidade
ao escrevercartasda prisãoà
«hoje perdidae esquecida».Curiosamente,
Vaclav
Havel
também
se
serviu
do pensamento
de Levinas
mulher,
Olga,
moralda resistência
ao podertotalitário:
explicaro fundamento
paratentar
diz
afirma
a
ele
Levinas,
que
«responsabilidade
paracom
interpretando
que
outremé algo de primaciale de importância
vital,algo para que somos
e que este
do qualdesdelogonostranscendemos,
arrastados,
algoemvirtude
a nossa vontade,a
sentidode responsabilidade
precedea nossa liberdade,
nossa capacidadede escolhere os objectivosque nos propomos».
Uma terceiraideia é a de que, longe de serem«primaciais»,«pré-societários»
ou «primitivos»,
os motivos
moraisemquestãosão produtos
da
e
da
cultural:
estar
assim
motivado
é
estar
socialização
evolução
impelido
e valoresque são,porsua vez,produtos
de todasas religiões
porprincípios
e do desenvolvimento
de uma moralidade
humanitarista
de acordocom a
humana.Como dequal é compreensível
pensarem termosde comunidade
vemosentender
taismotivos?Segundoestaperspectiva,
resultam
da sociaem
normas
e
valores
influenciam
as
nossas
sociais,que
mentalidades,
lização
são próprios
de certassociedadesafortunadas
e estãoausentesde outrase da
maiorparteda históriahumana.
Uma quartaideia representa
uma perspectivamuitomais soturnae
nietschiana
a
a
terceira
ideia chama «socialização».Assim,
daquilo que
Foucaultrepresenta
as sociedadesmodernas
como sistemasde poderabsoluto e, seguindoNietsche,o «indivíduosoberano»como o «frutomais
maduro»de um sistemaprevalecente
de dominação.O poder,disciplinar
e
e
é
constitutivo
dos
indivíduos
ao
mesmo
pastoral,
repressivoprodutivo,
que
e resistem:
os mecanismos
de poder
tempose lhe submetem
omnipresentes
instruem
«os habitantes
livresdas sociedadesocidentaiscontemporâneas»
nas «disposiçõese valoresda autonomia
O poder,nestapersresponsável».
escreve
é
e
não
é
Hindess,
[...]
pectiva,
«ubíquo
possívela existênciade
formadas
dos
seus
efeitos».
personalidades
independentemente
Uma quintaideiarejeitaa recusada quartaem relacionar
a resistência
à
«capacidadede sujeitoscompetentes
poderemdizer,com razão, 'sim' ou
'não' a direitos
sobresi próprios
porpartede outros».É invocadaporArendt
tanto
com
a
ideia) quandofaladaquelesque resistem
(juntamente
primeira
a guiarem-se
seus
em
e
a
decidirem
como
a
liberdade
critérios,
pelos
agirem
comodevemaplicaros princípios
a casos particulares
na ausênciade regras
os indivíduos
são sujeitoskantianos(ou
que os guiem.Nestaperspectiva,
e
rawlsianos,ou habermassianos),
que raciocinamuniversalisticamente
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o seu mundoe decidem*
avaliamcontextualmente,
como devem
interpretam
«o que devo
agirem face de dilemasmorais.Obtêmrespostasà pergunta
fazernestasituação»atravésde umprocessode deliberação
e reflexãoracionais (do qual existem,é claro,muitosregistoscontraditórios).
Uma sexta ideia pode ser analisadacomo uma versão mais fortee
da quinta:a visãoexistencialista,
radicalizada
da condiçãohumana
sartriana,
em que a consciênciahumanatranscende
sempreos factose em que somos
responsáveis
pela nossasituação,seja ela qual for.A base da éticade Sartre
foi,
evidentemente,
(que
forjadaatravésde reflexõesacercada resistência
durantea SegundaGuerraMundiale acercado anti-semitismo)
é o pensamentosegundoo qual «umhomempodesemprefazerqualquercoisa a partir
«Posso sempreescolher,
daquiloque lhe fazem»atravésdo livrearbítrio:
mas tenhode saberque, se o não fizer,estou,mesmoassim,a escolher».
O existencialista
afirma:«És livre,escolhe,istoé, inventa.
Nenhumamoralidadegeralpode indicar-te
o que deves fazer;não há qualquersinal no
mundo».A opção autênticaexige a negaçãode todosos determinismos
do homem
(sociais,culturais,
económicos)e implicaque a universalidade
«não lhe é dada,é perpetuamente
construída».
Limito-me
a apresentar
estasalternativas
em esboço,numleque que vai
da piedadeanimalà autocriação
de formaa dara entender
a prosartriana,
fundidade
das questõesque se levantam
em relaçãoà interpretação
dos testemunhos
dos que prestaram
dos académicosacerca
ajudae aos comentários
destas.Tambémo façopararecordar
a ricahistóriadas discussõesde tais
problemas,
que remonta,
pelo menos,ao séculoxvm.Assim,todosos grandes teóricosmoraisdas luzes - como Hutcheson,
Hume,Smith,Diderot,
Rousseaue até Mandeville- virama «piedade»(que era sinonimode
comopropriada humanida«compaixão»e «sentimentos
pelo semelhante»)
de. Smithabriua sua Teoriados Sentimentos
Moraiscom a afirmação:
Pormaisegoístaque consideremos
determinado
serhumano,
há,evicertosprincípios
na sua naturezaque o fazeminteressar-se
dentemente,
pelo destinodos outros[...] Deste géneroé a piedadeou compaixão,a
dianteda infelicidade
dosoutros[. . .] O maiorrufião,
emoçãoque sentimos
o maisempedernido
violadordas leis da sociedade,não estáisentodisto.
a Levinas,Humeescreveuque «a piedadedepende,em
E, antecipando-se
e até da visãodo objecto,o que provaque
grandemedida,da contiguidade
derivada imaginação».(Daí, pensavaHume,a maiorsusceptibilidade
das
mulherese criançasà piedade.)Em contrapartida,
o Dr. Johnson,
como
referiu
de que «a piedade
Boswell,tinhaa perspectiva
poucoconvencional
não é naturalno homem.As criançassão semprecruéis.Os selvagenssão
semprecruéis.A piedadeadquire-see promove-se
pelo cultivoda razão». 255
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em posiçãode colocar,e muito
Não creioque estejamospropriamente
menosde darrespostaàs váriasquestõesaqui levantadassobreas motivahumanoou trata-se
de instinto
ajuda.É distintamente
ções dos que prestaram
evolutiva
favorece
animal?Haveráumatendência
que
aquelesque a posinataou biologicamente
vencê-la?É «natural»,
suemou os que conseguem
ou é o produto
ou pré-cultural,
conferida
ou, numcertosentido,
pré-societal
da socializaçãodo fruto
maduro
e o resultado
da evoluçãocultural
histórico
Rousseaue Bauman,«natural»nos hoda dominação?É, como afirmaram
e enfraquece
e pré-modernas
mensdas sociedadesprimitivas
porforçado
e «paralisa»?É instintivo,
esponque o «ilegitima»
processocivilizacional,
tâneo,emocionalou, comoafirmao Dr. Johnson,
«adquiridoe promovido
pela culturada razão»?
a estesgravesproa formacomoprocuramos
Comoveremos,
responder
à dominaçãonazitem
dos poucosque resistiram
blemassobreas motivações
dos
na formacomo explicamosa cumplicidade
implicaçõessignificativas
muitosque não o fizeram.
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no extraorconcentrar-me-ei
Ao abordarestetópicovastoe controverso,
dináriolivro de Christopher
BrowningOrdinaryMen. ReservePolice
Battalion101 and theFinal Solutionin Poland.Fá-lo-eiporqueBrowning
natural»ao descobrire
conseguiuconduziruma espéciede «experiência
de umcaso em
analisaros processosjudiciaisexcepcionalmente
completos
factoresque
relevantes
vários
ou
considerar
é
excluir
pouco
que possível
nas atrocidades
noutrassituaçõesestão relacionadoscom a cumplicidade
dos
nazis.Desta forma,
podemoscomeçarporavaliara relativaimportância
diferentes
elementos
que se combinam
paraexplicaro que é, semdúvida,o
do nossoséculo.
fenómeno
maisperturbador
da Políciaconsistiaem poucomenosde quiO Batalhão101 Reservista
nhentospais de famíliade meia idade,de origemoperáriaou da classe
no exérdemasiadovelhosparaseremintegrados
de Hamburgo,
média-baixa
de
cito alemão,que, sem preparaçãoou aviso,se viramna contingência
com
um
massa
de
em
no
assassínio
judeuspolacos.Começando
participar
em Julhode 1942,tomaram
massacrena aldeiade Josefow
depoisparteem
incluindo
o «Festivaldas Colheitas»em Majdanek
váriosoutrosmassacres,
e Poniatowa,a maioroperaçãoalemã de toda a guerrana liquidaçãode
váriosguetose nas subsequentes
«caças aos judeus»paratornarjudenfrei
directode,pelo
no fuzilamento
todaa região.Parao fim,tinham
participado
menos,38 000 judeus e colocadocerca de 45 000 judeus em comboios
seladosparaTreblinka.

Poder e cumplicidade
massacreem Jozefow:
descreveassima cena do primeiro
Browning
das ordensque recebera,
os
EnquantoTrappse queixava,chorando,
a executara tarefado batalhão[...] Quandoos juhomenscomeçaram
deus foramexpulsosdas suas casas e alvejados,só se ouviamgritose
tiroteio.Como um dos políciasnotou,era uma cidade pequenae era
teremouvidodizerque
possívelsabertudo[...] váriospolíciasadmitiram
tinham
mortoassimtodosos doentesdo «hospital»ou do «larde idosos»
judeu [...]
saía do bosque,regresEnquantoo primeiro
esquadrãode fuzilamento
sandoao pontoem que eramdescarregados
os presos,o segundogrupo
levavaas vítimaspelo mesmocaminho,
paradentrodo bosque.Wohlauf
escolheuum sítiouns metrosmais adianteparaque a próximaleva de
vítimasnão visse os cadáveresresultantes
da execuçãoanterior.
Esses
a deitar-se
em filano chão,repetinjudeusforammaisumavez forçados
do-seo processode fuzilamento.
de pêndulo»dos dois esquadrõescontinuou
a
Depois,o «movimento
ao
do
dia
dentro
e
fora
do
processar-se longo
para
para
bosque.Exceptuandoumintervalo
ininterparaalmoçar,os fuzilamentos
prosseguiram
até ao cairda noite.A certaalturada tardealguém«organiruptamente
zou» umabastecimento
de álcoolparaos que disparavam.
Ao fimde um
dia de tiroteio
os
homens
tinham
contínuo,
quase
já
perdidoa contade
cada
um
tinha
morto.
Nas
de
quantosjudeus
palavras um dos polícias,
em
o
todo
«um
número».
eram,
caso,
grande
Dos factores
verificada
nestecaso, o mais
que explicama cumplicidade
óbvio é a coerçãopor meio de ameaçade sanções,ou «durezaputativa».
Como escreveBrowning:
Desdequeo majorTrapp,
coma vozembargada
e as lágrimas
a correrem-lhepela cara a baixo,se ofereceuparadispensar
os que «não estavam
e protegeu
da irado capitãoHoffmann
o
preparadas
paraisso»emJozefow
homem
a
aceitar
esta
deixou
de
existiruma situaçãode
oferta,
primeiro
durezaputativa
no batalhão.
O comportamento
de Trapp,não
subsequente
o tenente
Buchmann
emacçõesjudaicas,
apenasdesculpando
porparticipar
masprotegendo
claramente
umhomemque não escondiaa sua oposição,
só tornoua questãomaisclara.Dentrodo batalhãoemergiram
algumas
menores
«regrasbásicas»tácitas.Paraas acçõesde fuzilamento
pediam-se
voluntários
ou eramescolhidosatiradores
entreaquelesque se sabiaestaremdispostosa matarou que simplesmente
não se esforçavam
por se
afastar
os esquadrõesde fuzilamento.
Paraas
quandoestavama formar-se
acções maiores,os que não queriammatarnão eramforçados.Até era
as tentativas
dosoficiais
nosentido
deobrigarem
indivíduos 257
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na matança,porqueos homens
que não queriamdisparara participar
sabiamque os oficiaisnão podiamapelarparao majorTrapp.
a brutalizaTambémestáexcluída,pelo menosnesteprimeiro
massacre,
e surpreendidos
vistoque os homensestavam«impreparados
ção da guerra,
à
medida
se
tarefa
assassina
os
embora,
que os horrores
pela
que esperava»,
fácil:
a
era
a
se
tornasse
mais
iam tornando
rotina, matança
brutalização o
efeitoe não a causa do comportamento
daqueleshomens.
A selecçãoe auto-selecção
tambémpodem
especiaisdos perpetradores
serexcluídasem grandeparte.Os oficiaisnão davamsinaisde procedera
selecção cuidadosa(e muitomenoso majorTrapp)e o batalhãoera «o
'rebotalho'da mão-de-obra
disponívelnaquelafase da guerra».Nem era
autoo
batalhão
tivesse
sidoseleccionado
por«personalidades
provávelque
a
da
visto
se
formara
ao
ritárias»,
acaso, partir populaçãoque restava,
que
maisinclinadosà violência.
já depuradados indivíduos
Outrofactorbastantesalientadopor muitosestudiososdo holocausto,
e físico
comoRaoul Hillberg,é a rotinização
e o distanciamento
funcional
da vidaburocrática
moderna.
Baumandá-lhegrandeimportância,
afirmando
que, ao estar
inextricavelmente
humana,a moralidadeparece
ligada à proximidade
conformar-se
com a lei da perspectiva
óptica.Fica grandee espessa
diminuia
quandoestápróximados olhos.Com o aumentoda distância,
confundem-se
as dimensões
moraisdo objecto,atéque
responsabilidade,
ambosatingem
o pontode não visão e desaparecem.
Mas os homensdo Batalhão101 Reservista
da Polícianão eramassassinosde gabinete.Eles
do sanguedas vítimasmortasà queima-rousaturavam-se,
literalmente,
enfrentou
a
realidade
do assassínioem massa mais direcpa. Ninguém
tamentedo que esteshomensnos bosquesde Jozefow.A segmentação
da matançaburocratizada,
e a rotinização,
os aspectosdespersonalizados
inicialdo batalhão.
não podemexplicaro comportamento
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a distanciação
Poroutrolado,foimuitoimportante
psicológicaimplícita
do racismoe, acimade tudo,do contexto
da guerra,
em que o «inimigo»é
facilmente
da obrigaçãohumana.«A
e afastadoda comunidade
objectificado
raciaisnegativos
eramdois factores
guerrae os estereótipos
que se reforçavam mutuamente
A estesBrowningacrescentaos
nestedistanciamento».
«efeitosinsidiososda propagandae doutrinação»
na sociedadeem geral
claro
o
dirimaterial
irrelevante
(emboraseja
que
largamente
especialmente

Poder e cumplicidade
paraa tarefade
gidoaos homensdo batalhãonão os ajudoua prepararem-se
mesmo
nível.
e
na
de
do
matarem
«Romperfileiras
judeus)
pressão grupos
umcomportamento
não cone darumpassoem frente,
adoptarabertamente
forado alcanceda maiorparte
era algo que estavasimplesmente
formista,
dos homens.Era mais fácildisparar».Em resumo,o anti-semitismo
que
no contexto
da guerra,reforçava
forteinvadiatodaa sociedade,sobretudo
dentrodo batalhão:
menteas pressõesparao conformismo
e a exclusãoresultante
das vítimasjudaicas
O racismoomnipresente
facilitaram
à maioria
comumcom os perpetradores
de qualquerterreno
imediase comas normasda sua comunidade
dos políciasconformaremAlemanha
e
da
sociedade
em
ta (o batalhão)
nazi).Aqui os anos
geral(a
anti-semita
de propaganda
nazi,décadasde nacio(e, antesda ditadura
os efeitospolarizantesda
nalismoalemão fanatizado)acompanharam
guerra.
o impulsodo carreiacrescenta
E a estesfactores
interactivos
Browning
ao factode estarem
rismo.Os que se recusavama dispararreferiram-se
na políciaparaexplicarem
o seu comlibertosde preocupações
de carreira
e Browningafirmaque, dado o númerodos que ficaramna
portamento,
devemterdesempenhado
«as ambiçõesde carreira
políciadepoisda guerra,
um papel importante».
há a questãoda «obediênciaà autoridade»
no sentidode
Finalmente,
«a deferência
comoproduto
da socialização
StanleyMilgram,
simplesmente
e evolução,uma 'tendênciacomportamental
enraizada'de
profundamente
as
directivas
de
dos
mesmo
ao pontode
aplicar
posiçãohierárquica
superior,
realizaracções repugnantes
violadorasde normasmorais'universalmente
aceites'».Browning
«O massacrede Jozefow
foiumaespéciede
pergunta:
radicalde Milgramque ocorreunumafloresta
experiência
polacacomassassinose vítimasverdadeiros,
maisdo que umlaboratório
de psicologiasocial
com protagonistas
e agentes/vítimas
ingénuos?»Milgramexplicaos actos
dos polícias?A respostadada a estapergunta
é incertae ambígua.A autoridadeem Jozefowera complexa:a autoridade
de Trappera fraca,ao contrárioda dos seus superiores.
Os que não se manifestaram
reagiamtalvez
«não
essencialmente
uma
como
de
mas
peranteTrapp,
figura autoridade,
- umoficialqueridoe popularque não queriamdeixar
comoumindivíduo
a previsãode
exposto»?Por outrolado, o massacrede Jozefowconfirma
em relaçãoaos horrores
da matançaaumenMilgramde que a proximidade
tavao nãoconformismo
e que a transferência
do processode extermínio
para
os camposda morteabsolviaos perpetradores
de praticamente
todaa respone que,na ausênciade vigilância
muitosnão se conformasabilidade,
directa,
259
ram,quandopodiamfazê-losemriscospessoais.
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Como poderá tudo isto explicar a razão pela qual o Batalhão 101 se
portoudaquela maneira?O que Browningapresentaé uma série de factores
que podem ser excluídos,uma lista indefinidade factoresfacilitadores(que
tornarama cumplicidade«mais fácil») e uma sugestãosobre a formacomo
estes podiam interagirno distritopolaco de Lublin entre1942 e 1943. Code qualquer ser humanoé permitirmentaele que explicaro comportamento
-se «uma certaarrogância»e que assumirqualquerexplicação geral do comcolectivoé «ainda mais arriscado».Será isto simplesmodéstiade
portamento
historiador,os cientistassociais fariammelhor?Haverá alguma razão, em
princípio,para pensar que não?
De facto,como já disse, Browningdá mostrasde considerávelsubtileza
metodológicaao conduziruma experiênciahistóricanaturalque abstraide
Nem é evidenteque uma abordagem
certas causas putativasidentificáveis.
teóricamais explícitae unificadapudesseobterresultadosfnaisconvincentes.
O exemploda tentativade Goldhagennão é por certoencorajador,apesar de
tudo quanto diz sobre «hipótesesde testes»,«casos» e «amostras»e da sua
avaliação de «eficácia causal». À parteas muitasobjecções factuaisque já
foramcolocadas, a hipótesede Goldhagené excepcionalmente
simplistaporestavammotivadospara tomarempartena
que monocausal:«Os perpetradores
perseguiçãoletal dos judeus devido às suas convicções acerca das vítimas,
sendo, portanto,muitofácil a várias instituiçõesalemãs manipularo anti-semitismopreexistente
dos perpetradores
logo que Hitlerdeu ordenspara
é
colocar
a
formaalemã de anti-semitismo,
ao
extermínio».
Isto
proceder
e «molcomo uma forçacultural,«preexistente»
distintamente
eliminacionista,
«libertade
ser
necessitando
dada», apenas
«canalizada», «desamordaçada»,
da» ou «activada» para constituir«uma causa suficiente,mas [...] também
necessáriapara essa participaçãoalemã tão amplana perseguiçãoe assassínio
em massa de judeus». Mas esse suposto«agentecausal central»explica tão
bem a situaçãocomo a «virtusdormitiva»que o Doutor de Molière pensava
ser a causa do sono; como muitobem disse Raoul Hillberg,é «a imagemde
uma espécie de diabo medieval,um demónioescondidona mentalidadealemã,
apenas à esperado momentode se dar a conhecerem toda a sua fúria».Além
disso, neste registo,que, em últimaanálise, os absolve, todos os alemães
vulgaresse tornamvítimasculturaise perde-setodo o sentidode indivíduos
com motivaçõescomplexasfrentea opções em situaçõescomuns.
Mas um quase fracassocientíficopseudo-socialnão é decisivo. Na conclusão desteensaio quero afirmaruma razão mais elementarpara duvidarde
que possa ser encontradoalgo semelhantea uma explicação conclusiva (e
muitomenos completa) da cumplicidade.
Quando perguntamospor que o fizeram- por que participaramno primeiromassacree por que razão menos de 500 homensacabarampor matar
mais de 83 000 judeus - procuramosuma históriacausal, um conjunto
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e caracteriológicos
de factores
situacionais
estruturado
que indiquem
predismotivacional
comtodaa evidência
e
um
terreno
que seja compatível
posição
Toe talvezresistaa todosos testesfalsificadores
que possamosimaginar.
davia,ao colocarmosestaquestão,tambémestamosa colocaroutra.Como
lhesfoipossívelfazê-lo?O que os impediude se comportarem
decentemenhumana
ou
num
sentido
de justiça,
de
com
base
na
te,
agirem
simpatia
os
de
em
muitos
o
terem
esses
casos, que impediu
piedade,compaixão,e,
sentimentos
«porquê?»,não estamos
pelomenosumavez?Ao perguntarmos
um conjuntode factoresfacilitadores
e interactuantes,
apenas a procurar
motivacional
com
uma
história
plausível,
quer,
por
exemplo,em
juntamente
hermenêutica.
termosde opção racional,querem termosde reconstrução
Queremossaberoutracoisa. Como se destruiua decência?Como foram
sufocados,desprezadosou postosde lado motivoshumanose
suprimidos,
a darrespostas
de uma
«universalistas»?
Mas paracomeçarmos
precisamos
teoriada decência:umregistodo que é suprimido,
sufocado,
desprezadoou
divergentes
postode lado.O que nos leva de voltaàs concepçõesfilosóficas
como
diferente,
esboçadasna primeira
partedesteensaio.É decisivamente
na
decência
como
como
explicação,pensarmos
piedade animal,
reacção
o
humanaà proximidade,
comoefeitoda socialização,do poderdominante,
A formacomo se
resultadopráticodo raciocínioou a opção existencial.
a este«porquê?»não vai serdecididasó pela evidênciadisponível;
responde
tambémdependedo que se pensarque estáa serexplicado.Na maiorparte
dos casos,os motivosconfessados
pelosactorese interpretados
pelos historiadoresnão decidirãoentreestasalternativas.
como
Salientamos,
Bauman,
mecanismos
de distanciação
de personalidapsicológicae social,a formação
à
des, ou, como Goldhagen,as formasde «cogniçãoe valoresinerentes
culturadominante»?
comoArendte Browning,
a
Admitimos,
que «responsabilidadehumanaé, em últimaanálise,umaquestãoindividual»,
de forma
os
«homens
são
via
da
reflexão
e
da
que
vulgares» cúmplices
por
opção,ou
conceder
o
ideal
da
autonomia
racionalnão é acessívela todos
podemos
que
em todasas situações?
concluio seu livrocoma observação
de que nos afastamos
da
Browning
sua história
«comumgrandemal-estar».
esse
mal-estar
deSugiroque
pode
ver-seemparteà nossafaltade resposta
ao «porquê?»e talvezao pensamento
de que nãoteremos
umaresposta
fácil.Mas nãopodemosdeixarde perguntar.
PrimoLevicitaumguardaemAuschwitz
Mas
que diziaHieristkeinWarum.
de
tornar
a
humanamente
Se já não espeprecisamos
cumplicidade
inteligível.
rássemos
mesmocontra
os factos,
«piedade»ou decência,
porpartedosobjectos do nosso inquérito,
deixaríamos
de compreender
a sua cumplicidade?
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