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Continuamos a viver em tempos de grande incerteza. Projetos de vida, afetos e trabalho, esbarram numa reali-
dade difícil de decifrar: nem os mais eficazes modelos estatísticos e os algoritmos de última geração, as medidas 
governativas e as recentes descobertas no campo médico nos protegem de uma pandemia que continua a mar-
car a história.

O imprevisível e volátil contexto geopolítico internacional, o drama de milhares de refugiados, a pobreza cre-
scente, também por causa da pandemia, a emergência ligada ao aquecimento global e os riscos ecológicos são 
desafios imponentes que dizem respeito ao presente e ao futuro da espécie humana.

O desafio de como é que se faz para viver toca-nos a todos; a coragem de mais uma vez nos pormos em jogo, a 
necessidade de construir relações autênticas, com quem quer que venha a fazer parte da nossa trajetória huma-
na, são elementos decisivos para não sucumbirmos.

São desafios que têm a ver com a reconstrução no seio e para além da pandemia, a sustentabilidade económica, 
a ecologia integral e o cuidado e a proteção dos mais fracos, a investigação científica e o trabalho, e sobretudo 
a educação. Desafios que colocam o homem no centro de novos projetos, de novas perspetivas sobre as quais 
queremos refletir e confrontarmo-nos. Mas de que homem estamos a falar?

Diante de uma realidade entendida como dececionante, abrem-se diante de nós alguns cenários que apontam 
para um individualismo extremo: um novo mundo virtual para substituir o atual, um Meta-Verso (A-Topia) que 
prevê um melhoramento infinito em termos de espaço e tempo. Ou ilhas e lugares paradisíacos com regras dife-
rentes do resto do mundo e recursos quase ilimitados (Plutopia), ou a colonização de lugares fora da terra, Marte 
ou a Lua, por exemplo. Ou ainda, o potenciamento do homem (Human Enhancement), com dispositivos, próteses 
e aparatos cibernéticos, até ao paradoxo da transferência da consciência humana para o silício. Parecem tramas 
de filmes distópicos: são, pelo contrário, ideias e paradigmas do homem com que temos e teremos de lidar num 
futuro próximo. Outros, pelo contrário, procuram refúgio na nostalgia do passado e muitas vezes em sistemas 
mais autoritários, que prometem proteger o homem das insídias e das problemáticas do mundo que o rodeiam.

No entanto, a fragilidade, mais do que uma coisa a superar, é o traço distintivo do ser humano; o homem que 
toma consciência dela é capaz de comover-se, de olhar para si mesmo e para a sua vida com uma ternura insólita, 
sentindo o outro não como um inimigo, mas como um companheiro de uma misteriosa e dramática aventura, 
com um horizonte comum. É através desta fragilidade e através dos momentos bonitos e dramáticos da vida 
que se abre a pergunta sobre o destino do homem e sobre a sua felicidade, sobre o cumprimento das exigências 
fundamentais de verdade, de justiça, de beleza, de amor.

No meio destes dramas, diante destas incógnitas, há pessoas que despertam a esperança. É esta esperança que 
move cada um de nós; diante de um gesto de liberdade, renasce o desejo nunca totalmente aplacado de felici-
dade, de agir, de realizar; é a irredutibilidade própria do coração do homem, que mesmo nas maiores adversida-
des identifica soluções imprevistas e procura a companhia de outros homens para responder aos desafios e às 
perguntas do presente.

É em histórias particulares, onde se pode identificar a correspondência entre o desejo e aquilo que acontece, 
que podemos encontrar uma forma diferente e humanamente desejável de enfrentar a vida em toda a sua com-
plexidade. Na busca e na partilha desta desejada beleza, que nos enche os olhos e o coração, enfrentaremos 
juntos o desafio que o título do Meeting 2022 coloca a todos: “Uma paixão pelo homem”. 
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