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Os últimos meses têm-se caract 
de alguns fenómenos preocupantes 
tado anteriormente: a intolerânci 
étnicas e religiosas, as «milícias pl 
ções contra a «justiça oficial» às p 
depoimentos patéticos berrados ntl 
jovenzinllOs de ar cândido reclamm 
os violadores, etc. 

Tais fenómenos são indubitavel 
social, ou melhor, são um sintoma, 
sabemos da medicina, têm de SI 

identificar a doença. Muitas vezes 
à superfície, indica. 

Ensinam a sociologia e a crim 
produzem geralmente um sentimen, 
que proporcional ao também norm 
compreensível, pois a insegurança, 
de emprego, crise da famflia, cr, 
social, etc.); mas é a criminalidad 
mais agressivo, e de responsabilij 
pólo das angústias colectivas,funci 
vezes, também a perseguição dos j 

cicio da catarse colectiva. 
O clima, porém, adensa-se ql 

irracional convergem estratégias ptl 

-se então perigosa, pois cria as COI 


